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ΠΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ∆Ι∆ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΙΒΗΣ
Τα τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου (polycrystalline Silicon Thin
Film Transistors, poly-Si TFTs), έχουν πολλές οµοιότητες αλλά και διαφορές µε τις τυπικές
διατάξεις σώµατος (bulk) MOS και τις διατάξεις SOI (Silicon-On-Insulator): τυπικά
αποτελούνται από τρεις ακροδέκτες, έχουν ανάµεσα στο ενεργό υµένιο (active layer) και το
υπόστρωµα στρώµα µονωτή, ενώ το υπόστρωµά τους δεν είναι από µονοκρυσταλλικό
υλικό, αλλά συνήθως από γυαλί ή χαλαζία. Επιπλέον, το ενεργό υµένιό τους είναι από
πολυκρυσταλλικό υλικό. Αυτές οι ιδιαιτερότητες της δοµής τους, από τη µία δηµιουργούν
προβλήµατα στις ηλεκτρικές ιδιότητες αγωγής και από την άλλη καθιστούν τα TFTs πιο
κατάλληλα σε εφαρµογές µεγάλης επιφάνειας ή µακροηλεκτρονικής, όπως σε εφαρµογές
απεικόνισης υγρών κρυστάλλων µε τη χρήση ενεργού πίνακα οδήγησης ρεύµατος (Active
Matrix Liquid Crystal Displays, AMLCDs), λόγω του διαφανούς υποστρώµατός τους όταν
είναι από γυαλί.
Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η µελέτη των ηλεκτρικών
ιδιοτήτων των poly-Si TFTs που έχουν υποστεί στατική (dc) καταπόνηση θερµών φορέων
(Hot Carrier Stress, HCS), λόγω εφαρµογής υψηλών πεδίων στον απαγωγό και την πύλη.
Αν και η καταπόνηση θερµών φορέων και η επαγόµενη υποβάθµιση (degradation) των
ηλεκτρικών επιδόσεων και της αξιοπιστίας (reliability) έχει διερευνηθεί σε µαγάλο βαθµό σε
τυπικές διατάξεις MOS, στα poly-Si TFTs (αλλά και στην πιο ώριµη τεχνολογία των SOI) η
καταπόνηση θερµών φορέων δεν έχει διερευνηθεί εκτενώς. Η εργασία αυτή καταβλήθηκε
κάθε δυνατή προσπάθεια να µείνει προσηλωµένη στη διερεύνηση φυσικών µηχανισµών
και φαινοµένων που οφείλονται στην ιδιαιτερότητα των poly-Si TFTs και που επάγονται
υπό την εφαρµογή υψηλών πεδίων κατά τη διάρκεια πειραµάτων καταπόνησης. Η
διερεύνηση αυτή πραγµατοποιήθηκε κατά κύριο λόγο σε poly-Si TFTs των οποίων η
κρυστάλλωση πραγµατοποιήθηκε µε Laser, µε την τεχνική SLS ELA (Sequential Lateral
Solidification Εxcimer-Laser Annealing).
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Στο Κεφάλαιο 1, αναφέρονται τα ιστορικά στοιχεία εξέλιξης των TFTs, η ανάγκη χρήσης
του πολυκρυσταλλικού Si στο ενεργό υµένιο των TFTs και η διαφορά των poly-Si TFTs µε
αυτά του αµόρφου υµενίου (a-Si) καθώς και η διαφορά των TFTs µε την τεχνολογία SOI
και των τυπικών τρανζίστορ MOSFET. Επιπλέον, αναλύονται τα στάδια κατασκευής ενός
poly-Si TFT και οι εναλλακτικές προοπτικές. Οι µέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρµόζονται
σε όλα τα βήµατα της διαδικασίας κατασκευής των poly-Si TFTs που µελετήθηκαν
πειραµατικά σε αυτή την εργασία, εµπεριέχονται κατά κύριο λόγο σε αυτό το Κεφάλαιο. Στο
τέλος του Κεφαλαίου, παρατίθενται οι χρήσεις και οι µελλοντικές προοπτικές εφαρµογής
της τεχνολογίας των TFTs και ειδικά των poly-Si TFTs.
Στο Κεφάλαιο 2, στο πρώτο και δεύτερο µέρος που περιλαµβάνεται το καθαρά
θεωρητικό µέρος της εργασίας, αναλύεται η δοµή και η λειτουργία του τρανζίστορ MOS στη
γραµµική περιοχή, τα φαινόµενα δεύτερης τάξης (όπως σµίκρυνσης µήκους καναλιού) και
οι ηλεκτρικές ιδιότητες του τρανζίστορ MOS σε λειτουργία κόρου. Επιπλέον, αναλύονται οι
ηλεκτρικές ιδιότητες αγωγής των φορέων και τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των poly-Si
TFTs. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται κάποια θεωρητικά στοιχεία της κίνησης των θερµών
φορέων σε διατάξεις MOS και ακολούθως κυρίως τα πειραµατικά αποτελέσµατα ερευνών
σε ότι αφορά τους µηχανισµούς καταπόνησης που επάγουν οι θερµοί φορείς σε τυπικές
διατάξεις MOS, αφού δεν υπάρχει κάποια καθιερωµένη θεωρία (standard theory). Τέλος,
παρουσιάζεται εν συντοµία η σηµασία της αξιοπιστίας και η σύνδεση των ηλεκτρικών
παραµέτρων µε τις ηλεκτρικές επιδόσεις των διατάξεων.
Στο Κεφάλαιο 3, διερευνώνται τα προ γήρανσης ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των TFTs
poly-Si τα οποία µελετήθηκαν µε σκοπό να κατανοηθούν οι ηλεκτρικές ιδιότητες και
παράµετροι και να αποτελέσει η αρχική αυτή µελέτη τη βάση για τα πειράµατα
καταπόνησης. Συγκεκριµένα, εξετάζονται διατάξεις από δύο οικογένειες (τεχνολογίες) polySi: τα τρανζίστορ της τεχνολογίας B2006 και τα τρανζίστορ της τεχνολογίας 20B005. Στην
πρώτη τεχνολογία, το κανάλι των διατάξεων δεν περιλαµβάνει σκληρά κοκκώδη όρια,
παρά µόνο υπο-κοκκώδη όρια σε µορφή φύλλου και η κρυσταλλοποίηση έχει
πραγµατοποιηθεί µε τη βοήθεια σπόρων, ενώ στη δεύτερη το υµένιο πυριτίου δοµείται από
επιµήκη σχεδόν παράλληλα κοκκώδη όρια, κάθετα ή παράλληλα προς τη ροή του
ρεύµατος (προς το κανάλι) και η κρυστάλλωση έχει πραγµατοποιηθεί µε µία ριπή laser µη
επικαλυπτόµενη. Αρχικά, διερευνώνται και εξηγούνται οι ηλεκτρικές ιδιότητες και διαφορές
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των τρανζίστορ εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης από την τεχνολογία B2006. Στη συνέχεια,
εξετάζεται η επίδραση του προσανατολισµού του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια στις
ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων της τεχνολογίας 20B2005. Επιπλέον, µελετάται η
επίδραση της γεωµετρίας στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων της οικογένειας
B2006 στη γραµµική περιοχή και στην περιοχή κόρου και συνδέονται τα φαινόµενα που
βρίσκονται µε τη µικροδοµή και την πολυκρυσταλλική τους φύση. Τα αποτελέσµατα της
µελέτης της επίδρασης του διηλεκτρικού πύλης και της κρυσταλλοποίησης στα λειτουργικά
χαρακτηριστικά poly-Si TFTs που κατασκευάστηκαν στον καθαρό χώρο του Ινστιτούτου
Μικροηλεκτρονικής του Ε.ΚΕ.Φ.Ε “ ∆ηµόκριτος ”, παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5.
Στο Κεφάλαιο 4, µελετώνται οι φυσικοί µηχανισµοί καταπόνησης διατάξεων poly-Si µε
παράµετρο τη συνθήκη καταπόνησης και το εύρος καναλιού. Χρησιµοποιούνται διατάξεις
από τις τεχνολογίες B2006 και 20B2005. Η διερεύνηση µε το εύρος καναλιού ανέδειξε µε
ιδιαίτερο τρόπο φαινόµενα που επάγονται από την επίδραση των υψηλών πεδίων και την
κίνηση των θερµών φορέων στην κάθε περιοχή καταπόνησης, όπως είναι τα φαινόµενα
αιωρούµενου σώµατος, αυτοθέρµανσης και DIBL (Drain Induced Barrier Lowering). Τα
φαινόµενα αυτοθέρµανσης και αιωρούµενου σώµατος συσχετίζονται µε την ιδιαιτερότητα
της κατασασκευής των poly-Si TFTs. Αποδυκνείεται ότι η χειρότερη συνθήκη καταπόνησης
για το µηχανισµό DAHC (Drain Avalanche Hot Carrier) δεν είναι ίδια µε αυτή που έχει
επιβεβαιωθεί σε κλασικές διατάξεις MOS και αυτή η διαφορά εξηγείται. Επιπρόσθετα, στην
ενδιάµεση συνθήκη καταπόνησης VGS,stress=VDS,stress/2, διαπιστώνεται η ανάµειξη των
µηχανισµών καταπόνησης. Η ανάµειξη αυτή εξηγεί τις αντιφατικές ερµηνείες της
βιβλιογραφίας. Επιπλέον, η επίδραση του προσανατολισµού του καναλιού ως προς τα
κοκκώδη όρια στην καταπόνηση διερευνάται και βρίσκεται ότι οι µηχανισµοί της
καταπόνησης δεν µεταβάλλονται, παρά µόνο η έντασή της. Επίσης, δείχνεται ότι κυρίως η
δηµιουργία παγίδων στη διεπιφάνεια Si/SiO2 και στο σώµα του SiO2 και δευτερευόντως
στα κοκκώδη όρια καθορίζουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες των poly-Si TFTs οι οποίες
µεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της καταπόνησης. Αυτό συσχετίζεται µε την τραχύτητα της
διεπιφάνειας poly-Si/SiO2. Επιπρόσθετα, δείχνεται πως ο χρόνος µέχρι την αστοχία
λειτουργίας (lifetime to failure) συνδέεται άµεσα µε τη φυσική της αξιοπιστίας (reliability
physics). Τέλος, διερευνάται και η επίδραση του µήκους καναλιού στην καταπόνηση
υποµικρονικών poly-Si TFTs.
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Στο Κεφάλαιο 5, διερευνάται η αξιοπιστία διατάξεων που κατασκευάστηκαν στον
καθαρό χώρο του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του Ε.ΚΕ.Φ.Ε “∆ηµόκριτος”. Αφού
παρουσιάζονται οι συνθήκες κατασκευής και οι ηλεκτρικές ιδιότητες στη γραµµική περιοχή
λειτουργίας των δειγµάτων µε διαφορετικά διηλεκτρικά πύλης και κρυσταλλοποιήσεις,
συγκρίνεται η επίδραση της τεχνολογίας κρυσταλλοποίησης και του διηλεκτρικού πύλης
στην υποβάθµιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών. Τα αποτελέσµατα είναι χρήσιµα για
τεχνολογικά συµπεράσµατα και όχι για τη διερεύνηση των φυσικών µηχανισµών.
Στο Κεφάλαιο 6, αναλύονται οι ηλεκτρικές ιδιότητες στη γραµµική περιοχή λειτουργίας
των διατάξεων διπλής πύλης µε πλήρως απογυµνωµένο υµένιο poly-Si. Η διερεύνηση
πραγµατοποιήθηκε σε διατάξεις της τεχνολογίας 20B005 και B2006. Η κατανόηση των
ιδιοτήτων σύζευξης (coupling) και αποσύζευξης (decoupling) των δύο διεπιφανειών κατά τη
γραµµική περιοχή λειτουργίας των νέων αυτών διατάξεων και η εξάρτηση της εµπρόσθιας
(οπίσθιας) λειτουτργίας από την πόλωση της οπίσθιας (εµπρόσθιας) πύλης, αποτελεί τη
βάση για τα πειράµατα καταπόνησης. Τα πειράµατα καταπόνησης που διεξήχθηκαν σε
διατάξεις διπλής πύλης έδωσαν τη δυνατότητα να αποδειχθεί η συνεισφορά της οπίσθιας
διεπιφάνειας Si/SiO2 και του διηλεκτρικού στην υποβάθµιση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων της
διάταξης για εµπρόσθια λειτουργία.
Στο Κεφάλαιο 7, παρουσιάζεται η προσπάθεια ανάπτυξης ενός ηλεκτρικού µοντέλου
καταπόνησης για τα TFTs µε υµένιο poly-Si. Το µοντέλο αυτό εφαρµόζεται και αξιολογείται
µε τη βοήθεια των πειραµατικών δεδοµένων όπως προέκυψαν από την υποβολή των
διατάξεων διαφορετικού εύρους καναλιού στις διαφορετικές περιοχές (regimes) ή συνθήκες
καταπόνησης. ∆ιαπιστώνεται η χωρική δηµιουργία (γέννεση) καταστάσεων παγίδευσης
στη διεπιφάνεια Si/SiO2 και µέσα στο σώµα του SiO2, ανάλογα µε την περιοχή
καταπόνησης. Η ισχύς του µοντέλου επιβεβαιώνεται και από την εξάρτηση της εξάπλωσης
της υποβαθµισµένης περιοχής από το εύρος καναλιού, η οποία διαπιστώνεται διαφορετική
σε κάθε συνθήκη και µηχανισµό καταπόνησης.
Στον επίλογο της διδακτορικής διατριβής, παρουσιάζονται συνοπτικά τα συµπεράσµατα
και η συνεισφορά της διδακτορικής διατριβής και αναδεικνύεται η πρωτοτυπία της
ερευνητικής δραστηριότητας. Με βάση τα συµπεράσµατα και την εµπειρία που έχει
αποκτηθεί στο θέµα της καταπόνησης θερµών φορέων σε poly-Si TFTs, προτείνονται µια
σειρά από άµεσα πραγµατοποιήσιµα πειράµατα (µε τον υπάρχοντα εργαστηριακό
εξοπλισµό) και µε τη µόνη απαίτηση κατασκευής διατάξεων µε µάσκα βελτιστοποιηµένη ως
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προς το σκοπό των πειραµάτων. Αυτά τα πειράµατα θα βοηθήσουν στην καλύτερη
κατανόηση και ερµηνεία των φυσικών φαινοµένων και µηχανισµών καταπόνησης που
επάγονται από την κίνηση των θερµών φορέων σε TFTs µε υµένια poly-Si, όταν
εφαρµόζονται σε αυτές τις διατάξεις υψηλά πεδία πύλης και απαγωγού.
Στο τέλος, απαριθµούνται οι δηµοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και οι ανακοινώσεις σε
διεθνή και πανελλήνια συνέδρια που πραγµατοποιήθηκαν στα πλαίσια αυτής της διατριβής
και παρατίθενται οι αναφορές (άρθρα, βιβλία και αξιόπιστες πηγές από το διαδίκτυο), οι
οποίες χρησίµευσαν κατά τη διάρκεια όλου του έργου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ)
Στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η µελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων
διατάξεων λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου (poly-Si TFTs) που έχουν υποστεί
στατική καταπόνηση θερµών φορέων (Hot Carrier, HC), λόγω εφαρµογής υψηλών πεδίων
στον απαγωγό και την πύλη.
Μελετήθηκαν

δείγµατα

µε

διαφορετικά

χαρακτηριστικά

(µέγεθος

κόκκων,

προσανατολισµός του καναλιού σε σχέση µε τα κοκκώδη όρια, διηλεκτρικό πύλης,
γεωµετρία, τοπολογία πύλης). Η επίδραση αυτών των χαρακτηριστικών στην καταπόνηση
διερευνάται κυρίως µε την ανάλυση των χαρακτηριστικών µεταφοράς (IDS-VGS) και εξόδου
(IDS-VDS) και την εξαγωγή ηλεκτρικών παραµέτρων για τη λειτουργία στη γραµµική και την
περιοχή κόρου.
Η επίδραση του εύρους του καναλιού στους µηχανισµούς καταπόνησης λόγω θερµών
φορέων βρέθηκε να είναι σηµαντική και διαφορετική για διαφορετικές συνθήκες
καταπόνησης.
Για µικρά κάθετα και µεγάλα πλευρικά πεδία, βρέθηκε ότι τα φαινόµενα HCs είναι
εντονότερα σε διατάξεις στενώτερου εύρους καναλιού. Η διαφορά αυτή αποδόθηκε στο
φαινόµενο DIBL (Drain Induced Barrier Lowering). Προτάθηκε νέος µηχανισµός σύµφωνα
µε τον οποίο η αγωγή των HCs λόγω φαινοµένου DIBL πραγµατοποιείται σε µεγαλύτερο
βάθος υµενίου µε αποτέλεσµα τη µείωση των δηµιουργούµενων διεπιφανειακών παγίδων.
Για µεγάλα κάθετα πεδία καταπόνησης πύλης βρέθηκε ότι τα φαινόµενα HCs είναι
εντονότερα σε διατάξεις µεγαλύτερου εύρους καναλιού. Αυτή η συµπεριφορά εξηγήθηκε µε
βάση τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης (Self Heating Effects, SHEs), τα οποία είναι έντονα στα
τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου λόγω του στρώµατος θαµµένου SiO2, το οποίο
έχει µικρή θερµική αγωγιµότητα. Λόγω φαινοµένου Joule και του µηχανισµού απαγωγής
της θερµότητας, η θερµοκρασία αναπτύσσεται πιο γρήγορα σε διατάξεις µεγαλύτερους
εύρους καναλιού. Αυτή η πιο γρήγορη αύξηση της θερµοκρασίας διατάξεων µε µεγαλύτερο
εύρος είχε ως αποτέλεσµα την ταχύτερη κάθοδο ιόντων υδρογόνου από το SiO2 στη
διεπιφάνεια και την έναυση του µηχανισµού έγχυσης ηλεκτρονίων.
Στην ενδιάµεση συνθήκη καταπόνησης διαπιστώθηκε η ανάµειξη των µηχανισµών και
βρέθηκε ότι επάγονται σηµαντικά φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος λόγω συγκέντρωσης
οπών στο σώµα της διάταξης και τα οποία συντελούν στην έναρξη της δράσης ενός
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παρασιτικού τρανζίστορ και στην αύξηση του ιονισµού προσκρούσεων για διατάξεις
µεγαλύτερου εύρους. Στην ίδια συνθήκη βρέθηκε και η επίδραση του προσανατολισµού
του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια στην υποβάθµιση.
Αναπτύχθηκε

ηλεκτρικό

µοντέλο

πρόβλεψης

της

µεταβολής

των

ηλεκτρικών

παραµέτρων κατά τη διάρκεια καταπόνησης, µε τη θεώρηση δύο poly-Si TFTs σε σειρά µε
διαφορετικά ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και εκτιµήθηκε ο χωρικός εντοπισµός της ζηµιάς.
Με TFTs που κατασκευάστηκαν στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, αναδείχθηκε ο
ρόλος της επιφανειακής τραχύτητας στην τοπική ενίσχυση των πεδίων µέσω της
διερεύνησης υµενίων κρυσταλλωµένων µε διαφορετικές τεχνικές, ενώ εξετάστηκε και ο
ρόλος της µεθόδου εναπόθεσης του διηλεκτρικού πύλης.
Επιπρόσθετα, µελετήθηκαν διατάξεις διπλής πύλης και αποδείχθηκε η εξάρτηση των
ηλεκτρικών ιδιοτήτων της εµπρόσθιας λειτουργίας από αυτά της οπίσθιας διεπιφάνειας και
την τάση πύλης που εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη σε δείγµατα που υπέστησαν
καταπόνηση της εµπρόσθιας διεπιφάνειας µε παράµετρο την τάση καταπόνησης της
οπίσθιας διεπιφάνειας.
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ABSTRACT (ΑΓΓΛΙΚΑ)
The objective of the present PhD thesis is the investigation of electric properties and
the influence of the application of drain and gate biases on the properties of polycrystalline
thin film transistors (poly-Si TFTs) subjected to Hot Carrier (HC) stress conditions.
Samples with different characteristics (grain size, channel orientation relative to the
grain boundary directions, gate dielectric, geometry, gate topology) were compared. The
effects of these characteristics on TFT degradation were investigated mainly by the
analysis of the transfer and output characteristics and the extraction of critical electrical
parameters in the linear and saturation regimes of operation.
It was observed that the degradation of device parameters during HC stress
experiments was dependent on the channel width. This dependence was different under
various HC stress conditions.
It was found that in the medium to low stress regime the maximum degradation was
more pronounced for narrower devices and this behavior was attributed to DIBL. A new
mechanism was proposed according to which the conduction of HCs occurs deeper in the
film of wider devices because of an enhanced DIBL, resulting in the reduction of the traps
generated near the interface.
On the contrary, at the stress condition VGS,stress = VDS,stress, wider devices
favored enhanced degradation. Because of the presence of buffer oxide and its low
thermal conductivity, poly-Si TFTs suffer from severe self-heating effects (SHEs). Because
of the dissipated power and the Joule heating the temperature becomes higher with
increasing channel width. As a result, for wider devices the displacement of the mobile
ionic species (which is temperature dependent) towards the Si/SiO2 interface occurs faster
and the condition of electron injection is satisfied earlier.
At the intermediate condition a mixture of mechanisms was found to contribute. The
action of a parasitic transistor was ascribed to the presence of floating body effects (FBEs),
because of the accumulation of holes in the body near the source back edge that is
pronounced for wider devices, resulting in significant impact ionization. At the same
condition the impact of channel orientation on degradation was determined.
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An electrical model was developed in order to predict the shifts of electrical parameters.
This model considers two regions (defective and non-defective), represented by two TFTs
connected in series. The model assessed the locality of the damage.
By examining TFTs fabricated with different crystallization and gate dielectric
deposition methods, the surface roughness was found to exert significant influence on the
degradation. HC stress conditions were investigated in double gate TFTs. Double gate
devices offered the possibility to investigate the back interface properties. It was found that
they contribute to TFT degradation even when the stressing is performed at the front
interface.
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Κεφάλαιο 1

1.

ΤΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΛΕΠΤΟΥ ΥΜΕΝΙΟΥ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ. ∆ΟΜΙΚΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - Ι∆ΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ.

§1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ (TFTs) ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ (poly-Si).

Οι περισσότεροι συγγραφείς [1.1, 1.2] αποδίδουν στον Lilienfeld [1.3] την πρώτη
εφεύρεση διάταξης επίδρασης πεδίου το 1934, αν και η εργασία του δε δείχνει κατανόηση
στον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η διάταξη που κατασκεύασε (η οποία πάντως είχε τη
δοµή ενός MOS και µάλιστα οπίσθιας πύλης, µε στρώµα οξειδίου αποµόνωσης υποκείµενο
της πύλης και λεπτό υµένιο). Το 1935 ο Heil [1.4] στην πατέντα του, περιγράφει µε
επιχειρήµατα τη λειτουργία της προτεινόµενης δοµής MOS, χρησιµοποιώντας τα
κατάλληλα υλικά για την κατασκευή. Το 1939 ο Shockley στα εργαστήρια της Bell [1.5], σε
µια προσπάθεια αντικατάστασης των µηχανικών µε ηλεκτρονικά στοιχεία µεταγωγής για
την τηλεφωνία, κατασκεύασε την πρώτη διάταξη επίδρασης πεδίου µετάλλου-ηµιαγωγού
(MESFET) σε µορφή τριόδου στερεάς κατάστασης, εκµεταλλευόµενος τη γνώση που
υπήρχε για τη δίοδο Shottky και αντίθετα µε τους περισσότερους που επέµεναν σε λύσεις
λυχνιών. Αυτή η εφεύρεση του Shockley υλοποιήθηκε σα µια ενεργός διάταξη αρκετά
χρόνια µετά, το 1960 από τον Mead [1.6]. Στο µεταξύ, αντί να στραφεί η έρευνα στις
διατάξεις MESFET, ο Shockley και η οµάδα του από τη Bell Labs, διερεύνησαν την ιδέα
πυκνωτών µε οξείδιο, πύλη ελέγχου και µε λεπτό υµένιο γερµανίου και πυριτίου (πυκνωτές
MOS µε λεπτό υµένιο). Η διερεύνηση των επιφανειακών καταστάσεων των πυκνωτών
γερµανίου, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον τους [1.7, 1.8] µε αποτέλεσµα η ιδέα της
ανάπτυξης µιας διάταξης τρανζίστορ MOS λεπτού υµενίου να καθυστερήσει. Η διερεύνηση
των επιφανειακών καταστάσεων σε πυκνωτές γερµανίου οδήγησε στην εφεύρεση του
τρανζίστορ επαφής φαινοµένου πεδίου (JFET) το 1948 [1.2], δηλαδή ενός τρανζίστορ που
αποτελείται από µια ράβδο ηµιαγωγού η οποία στα άκρα της φέρει δύο ωµικές επαφές
(που είναι η πηγή και ο απαγωγός) και µε δίαυλο που σχηµατίζεται ανάµεσα σε δύο έντονα
νοθευµένες περιοχές που αποτελούν την πύλη. Η εργασία του Shockley στα JFET
δηµοσιεύτηκε το 1952 [1.2]. Περιείχε µια πλήρη µαθηµατική περιγραφή και παρουσίαση
της προσέγγισης βαθµιαίου καναλιού (Gradual Channel Approximation, GCA) και της
λειτουργίας του σε υψηλές συχνότητες [1.2], προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν και
µετέπειτα στη διερεύνηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των διατάξεων MOSFET.
Παρόλα αυτά, η χρήση των διπολικών τρανζίστορ επαφής (BJTs) καθιερώθηκε και
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συγκέντρωσε το ενδιαφέρον, µε αποτέλεσµα το έντονο ενδιαφέρον για τις διατάξεις
επίδρασης πεδίου και πολύ περισσότερο για τις διατάξεις δοµής MOS οι οποίες αρχικά
έγιναν γνωστές ως IGFET (Insulated-Gate FET) να έρθει µετά το 1960. Στο µεταξύ, τη
δεκαετία του 1950, άρχισαν να κατασκευάζονται και τα πρώτα ολοκληρωµένα κυκλώµατα
[1.9].
Έτσι, η ιστορία των TFTs δοµής MOS άρχισε στην πραγµατικότητα το 1962 από τον
Weimer στα εργαστήρια της RCA [1.10]. Η διάταξη που κατασκευάστηκε ήταν εµπρόσθιας
πύλης επικαλυπτόµενης (staggered) δοµής [1.2], δηλαδή µε την πηγή και τον απαγωγό
στην

αντίθετη πλευρά από την πλευρά υµενίου-πύλης και

µάλιστα µε λεπτό

πολυκρυσταλλικό υµένιο CdS, µε µονοξείδιο του πυριτίου σαν οξείδιο αποµόνωσης και
υπόστρωµα γυαλιού. Το τρανζίστορ αυτό είχε περίπου τη µορφή που έχουν τα σύγχρονα
poly-TFTs αν και η πλειονότητα των διατάξεων που κατασκευάζονται σήµερα είναι
συνεπίπεδης (coplanar) δοµής, δηλαδή µε την πηγή και τον απαγωγό στην ίδια πλευρά µε
την πλευρά υµενίου-πύλης. Παρόµοια αποτελέσµατα πέτυχε και η κατασκευή του
Shallcross (µε υµένιο CdSe) στην RCA [1.11]. Αυτές οι εργασίες, άνοιξαν το δρόµο για τη
διερεύνηση της συχνοτικής και θερµοκρασιακής εξάρτησης της διαγωγιµότητας από τα
επίπεδα των παγίδων αντίστοιχα από τους Haering [1.12] και Miksic [1.13]. Οι ηλεκτρικές
ιδιότητες αυτών των διατάξεων άρχισαν να γίνονται κατανοητές [1.14, 1.15, 1.16]. Οι
Koelmans και DeGraaff [1.17], έδειξαν σε υµένια CdSe ότι για δεδοµένο αριθµό παγίδων
στο µονωτή, τα φορτία που παγιδεύονται υπακούουν σε µια λογαριθµικά εξαρτώµενη
συνάρτηση από το χρόνο λειτουργίας.
Η καθοριστική είσοδος της τεχνολογίας των TFTs στις εφαρµογές, ήλθε το 1970 όταν
έγινε αντιληπτή η δυνατότητα χρήσης τους σε συστήµατα ηλεκτρονικών χαµηλού κόστους
και µεγάλης επιφάνειας, ανάγκες που δεν µπορούσε να καλύψει η τεχνολογία c-Si (δηλαδή
του µονοκρυσταλλικού πυριτίου). Ο Lechner και οι συνεργάτες του στην RCA σε µια
εργασία τους το 1971 [1.18], πρότειναν πρακτικές εφαρµογές των τρανζίστορ λεπτών
υµενίων, ανάµεσα στις οποίες ήταν και η χρήση τους σε οθόνες υγρών κρυστάλλων (Liquid
Crystal Displays, LCDs), ως ενεργού πίνακα (Active Matrix, AM) για τη διευθυνσιοδότηση
των εικονοστοιχείων (pixel elements, pixels) τους. Οι οθόνες υγρών κρυστάλλων είχαν
βρεθεί από το 1960 και η διευθυνσιότηση των pixels που διέθεταν ήταν προβληµατική
λόγω διαφωνίας-παρεµβολών (crosstalk) µε τη χρήση απλών ηλεκτροδίων ως παθητικού
πίνακα ελέγχου [1.19]. Οι απαιτήσεις εφαρµογών κυρίως στις τεχνολογίες απεικόνισης,
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ήταν αυτή που έδωσε τεράστια ώθηση µέχρι και σήµερα στη χρήση και εξέλιξη των TFTs.
Το 1973, υλοποιήθηκε από τον Brody και τους συνεργάτες του η πρώτη οθόνη υγρών
κρυστάλλων µε τη λειτουργία των κρυστάλλων να ελέγχεται από ενεργό πίνακα που
αποτελούνταν από TFTs υµενίου CdSe (αυτό το προϊόν δεν διατέθηκε εµπορικά γιατί το
CdSe είναι τοξικό) [1.19, 1.20]. Η οθόνη που υλοποιήθηκε είχε διαστάσεις 6 × 6 ιντσών και
ανάλυση 120×120 pixels. Αυτή η οµάδα της Westinghouse, βελτίωσε την ανάλυση των
οθονών µέχρι και το 1979, οπότε και η απόφαση της εταιρείας να διακόψει τη
χρηµατοδότηση στο έργο αυτό (όπως και της RCA λίγα χρόνια πιο πριν, η οποία δεν είχε
πιστέψει στις ιδέες του Lechner) [1.19], έφερε τον Brody και τους συνεργάτες του εκτός
εταιρείας και τους οδήγησε στην ίδρυση της Panelvision το 1981 [1.19]. Αυτή ήταν και η
πρώτη εταιρεία που διέθεσε εµπορικά προϊόντα απεικόνισης µε τη χρήση ενεργού πίνακα
στην αγορά το 1981 [1.19].
Σε ότι αφορά το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο (p-Si), χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά
σαν ενεργό υµένιο σε διατάξεις TFTs σε ενεργό πίνακα οδήγησης των υγρών κρυστάλλων
το 1983 από τον Shinji Morozumi και τους συνεργάτες του στη Seiko Epson [1.19], η οποία
παρουσίασε την πρώτη έγχρωµη οθόνη 2.13 ιντσών και ανάλυσης 240×240 [1.21].
Παρόλα αυτά, η ανάγκη αύξησης των θερµοκρασιών πάνω από 600οC για την ανόπτηση
του poly-Si, έκανε υποχρεωτική τη χρήση υποστρώµατος χαλαζία (quartz) αντί γυαλιού
(είναι πιο ανθεκτικός στη θερµοκρασία). Η χρήση του χαλαζία περιόρισε το µέγεθος των
οθονών περίπου κατά 3 ίντσες [1.19]. Η ανάγκη χρήσης του πολυκρυσταλλικού πυριτίου
προήλθε από την υπεροχή των TFTs που χρησιµοποιούσαν ως ενεργό υλικό το p-Si έναντι
του αµόρφου πυριτίου (a-Si). Η υπεροχή αυτή φαινόταν από τις υψηλότερες ευκινησίες (και
άρα συχνότητες) και τα µεγαλύτερα ρεύµατα κατάστασης ON, το σχετικά µεγάλο λόγο
ρεύµατος ON/OFF (ιδιαίτερα όταν και άλλες ερευνητικές οµάδες µετέπειτα µελέτησαν αυτά
τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και βοήθησαν στην κατανόησή τους και στη βελτιστοποίηση
της διαδικασίας κατασκευής, αφού στην αρχή οι τιµές του λόγου αυτού ήταν της τάξης του
105) αλλά και στην προοπτική χρήσης του p-Si ως υλικού πύλης (αφού θα είχε
προηγουµένως υποστεί βαρειά νόθευση) [1.2]. Ωστόσο, κατά τα πρώτα χρόνια της
δεκαετίας του ΄80, η µικρή σταθερότητα και οι σχετικά υψηλές τιµές ρεύµατος OFF (ή
διαρροής) ήταν τα σηµαντικότερα προβλήµατα των poly-TFTs [1.2].
Σε ότι αφορά το άµορφο πυρίτιο (a-Si), προτάθηκε για πρώτη φορά σαν ενεργό υµένιο
σε διατάξεις TFTs το 1979 από τους Comber και Spear στο Πανεπιστήµιο του Dundee στη
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Σκωτία για το σκοπό χρήσης τους αρχικά κυρίως σε φωτοβολταϊκά στοιχεία και στη
συνέχεια σε οθόνες υγρών κρυστάλλων [1.22]. Το 1982 ο Spear, σε µια επίσκεψή του στην
Ιαπωνία, έδωσε µια σειρά διαλέξεων οι οποίες παρουσίαζαν το επίτευγµά του που ήταν η
κατασκευή ενός FET µε λεπτό υµένιο υδρογονωµένου αµόρφου πυριτίου (a-Si:H) [1.19].
Αυτό το τρανζίστορ επιτύγχανε υψηλούς λόγους ON/OFF (~106), καθιστώντας την
κατασκευή κατάλληλη για εφαρµογές οθονών. Η επίσκεψη αυτή αποτέλεσε το έναυσµα για
τη διάδοση της τεχνολογίας των a-Si TFTs στις εταιρείες Canon, Fujitsu, French
Telecommunication Laboratory, French CNET Laboratory, Toshiba, Hitachi και Matsushita
[1.19]. Το 1982 η Canon ανέπτυξε µια οθόνη 96 mm × 96 mm, 240 × 240 pixels και το
1983 η Toshiba µια οθόνη 40 mm × 60 mm, 240 × 220 pixels. Το 1986, η Matsushita
παρουσίασε µια έγχρωµη οθόνη 3 ιντσών, 378×240 pixels. Έτσι, από την παρουσίαση του
πρώτου ρολογιού-τηλεόρασης της Seiko µε τη χρήση c-Si TFTs που φόρεσε ο πράκτορας
007 στην ταινία “Her Majesty’s Secret Agent” [1.23], µέχρι τη σήµερινη χρήση των TFTs
στις γνωστές οθόνες LCD-TFT, σε εφαρµογές µεγάλης επιφάνειας (large area) ή
µακροηλεκτρονικής (macroelectronics), όπου οι ηλεκτρονικές διατάξεις συστηµάτων είναι
ολοκληρωµένες πάνω σε κοινά υποστρώµατα πολύ µεγάλων δισκίων (wafers), στα
συστήµατα ηλεκτρονικών για τον καταναλωτή (consumer electronics), όπως σε
υπολογιστές τσέπης και τηλεοράσεις τοίχου [1.1, 1.19], οι τεχνολογικές εφαρµογές των
TFTs πέρασαν από τη σφαίρα της επιστηµονικής φαντασίας στην καθηµερινή
πραγµατικότητα. Περισσότερα στοιχεία για τις σύγχρονες εφαρµογές και προπτικές των
TFTs αναφέρονται στην § 1.3.

§1.2. ∆ΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ poly-TFTs.

§1.2.1. Ιδιαιτερότητες και η σχέση τους µε τη δοµή των τρανζίστορ bulk-MOS και SOI.

Η διαδικασία κατασκευής ενός τρανζίστορ λεπτού υµενίου, περιέχει πολλά από τα
βήµατα κατασκευής µιας τυπικής διάταξης bulk-MOSFET ή SOI [1.24, 125]. Παρά όµως τις
οµοιότητες, υπάρχουν και σηµαντικές διαφορές. Οι διαφορές αυτές προέρχονται κυρίως
από το ότι σε κλασσικές διατάξεις bulk-MOS το ενεργό υλικό είναι µέρος του
υποστρώµατος (που είναι µονοκρυσταλλικό υλικό), ενώ το υπόστρωµα πάνω στο οποίο
κατασκευάζονται τα TFTs δεν είναι δισκία µονοκρυσταλλικού πυριτίου. Το υπόστρωµα των
-4-

Κεφάλαιο 1
TFTs για λόγους απαιτήσεων εφαρµογών είναι από γυαλί, χαλαζία (quartz) ή πλαστικό και
το ενεργό στρώµα φιλοξενείται πάνω στο υπόστρωµα (host substrate). Έτσι, για την
κατασκευή των TFTs απαιτείται ένα επιπρόσθετο βήµα που είναι η εναπόθεση του ενεργού
υλικού πάνω στο υπόστρωµα [1.26, 1.27].
Όταν το υπόστρωµα είναι υλικό θερµικά ευαίσθητο (heat sensitive), όπως το γυαλί ή το
πλαστικό, η θερµοκρασία που πρέπει να αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια κάθε
κατασκευαστικού βήµατος είναι περιορισµένη από τα χαρακτηριστικά του υποστρώµατος.
Συγκεκριµένα, όταν το υπόστρωµα είναι από γυαλί (όπως στις εφαρµογές οθονών λόγω
της διαπερατότητάς του, όπου προτιµάται η χρήση του επειδή η τιµή του συντελεστή
θερµικής διαστολής του γυαλιού βρίσκεται πλησίον αυτής του ενεργού στρώµατος του Si
[1.28] αλλά και επειδή έχει χαµηλότερο κόστος), η µέγιστη θερµοκρασία σε όλη τη
διαδικασία κατασκευής πρέπει να διατηρείται κάτω από τους 650οC [1.26, 1.27]. Αυτός ο
περιορισµός επηρεάζει τις επιλογές σε κάθε βήµα της κατασκευής, όπως είναι ο
σχηµατισµός του οξειδίου της πύλης και η ενεργοποίηση των νοθευµένων περιοχών µιας
διάταξης. Επιπλέον, για τρανζίστορ λεπτών υµενίων που χρησιµοποιούν σαν ενεργό υλικό
το πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, εναποτίθεται πάνω στο υπόστρωµα το άµορφο υδογονωµένο
πυρίτιο a-Si:Η που έχει αναπτυχθεί [1.29] και ακολουθεί το επιπρόσθετο στάδιο της
κρυσταλλοποίησης του a-Si, δηλαδή της δηµιουργίας των κρυσταλλικών περιοχών µε
κάποια από τις µεθόδους και τεχνικές που θα αναφερθούν στην επόµενη παράγραφο.
Όταν το υπόστρωµα είναι quartz, η διαδικασία κατασκευής δεν είναι θερµοκρασιακά
περιορισµένη.
Η δοµή ενός τυπικού συνεπίπεδου τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού
πυριτίου (poly-Si TFT) φαίνεται στο Σχήµα 1.1.α. Όπως και τα τυπικά τρανζίστορ σώµατος
(bulk) MOSFETs, αποτελείται από την πύλη (gate), την πηγή (source) και τον απαγωγό
(drain). Ανάµεσα στην πηγή και τον απαγωγό βρίσκεται το υµένιο του ηµιαγωγού (στην
εργασία αυτή θα εξεταστούν διατάξεις µε υµένια poly-Si, αν και τα ηµιαγωγικά υµένια
µπορεί να είναι a-Si, c-Si ή nc-Si ή ZnO [1.30] ή από γερµάνιο [1.31] ή ηµιαγωγούς III-IV).
Η περιοχή αυτή καλείται ενεργός περιοχή (active region), γιατί εκεί σχηµατίζεται το κανάλι,
δηλαδή πραγµατοποιείται η κίνηση των φορέων όταν εφαρµοστούν συγκεκριµένες
συνθήκες πόλωσης στους ακροδέκτες της διάταξης. Στα poly-TFTs το ενεργό υλικό είναι
από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο, το οποίο αποτελείται από κόκκους και κοκκώδη όρια
(Σχήµα 1.1.β) [1.26, 1.27]. Περισσότερα για τα πολυκρυσταλλικά υµένια και τα ηλεκτρικά
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χαρακτηριστικά των διατάξεων MOS poly-TFTs θα αναφερθούν αντίστοιχα στα στάδια
κατασκευής που θα περιγραφούν σε αυτό το Κεφάλαιο και στο Κεφάλαιο 2. Την περιοχή
του υµενίου του ηµιαγωγού και της πύλης τη διαχωρίζει το στρώµα οξειδίου το οποίο
συνήθως είναι SiO2 ή και οποιοδήποτε άλλο διηλεκτρικό στρώµα (όπως HfO2 [1.32, 1.33]).
Επίσης, ανάµεσα στο σώµα (το ενεργό υµένιο) και το υπόστρωµα υπάρχει ένα στρώµα
µονωτικού (Σχήµα 1.1.α) το οποίο χρησιµεύει για την αποµόνωση γειτονικών διατάξεων σε
ένα ολοκληρωµένο και την αποφυγή διάχυσης προσµίξεων από το υπόστρωµα (π.χ. όταν
είναι γυαλί). Ακριβώς για αυτό το λόγο η δοµή των TFTs µοιάζει µε αυτή των SOI.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα ένα poly-Si TFT να έχει και τέταρτο ακροδέκτη στο σώµα
του ηµιαγωγού (body contact), όπως και στις τυπικές διατάξεις MOS και SOI.

Σχήµα 1.1: α. Η δοµή του poly-Si TFT. β. Το υµένιο του poly-Si TFT.

Η διαδικασία κατασκευής ενός σύγχρονου τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου
ακολουθεί ένα διάγραµµα ροής. Ανάλογα µε την εφαρµογή, το επιθυµητό κόστος, τη
βελτιστοποίηση

της

απόδοσης

των

διατάξεων

και

την

τεχνογνωσία,

κάποια

κατασκευαστικά βήµατα µπορούν να τροποποιηθούν, να προστεθούν ή να αφαιρεθούν. Η
περιγραφή της διαδικασίας κατασκευής που θα αναφερθεί αφορά στην κατασκευή ενός
τρανζίστορ λεπτού υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου αυτοευθυγραµιζόµενης (selfaligned) εµπρόσθιας πύλης (top gate) (Σχήµα 1.2.α). Η κατασκευή διατάξεων οπίσθιας
πύλης (back gate) (Σχήµα 1.2.β), είναι παρεµφερής.
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Σχήµα 1.2: Η δοµή poly-Si TFT: α. Εµπρόσθιας πύλης. β. Οπίσθιας πύλης.

Στα σηµαντικότερα στάδια της κατασκευής θα αναφερθούν: α) οι συνήθεις συνθήκες
του αντίστοιχου βήµατος της διαδικασίας, β) οι λόγοι που οδήγησαν στην καθιέρωση
βέλτιστων µεθόδων συµβατών µε τις τεχνολογικές ιδιαιτερότητες των poly-TFT και τις
απαιτήσεις των εφαρµογών γ) η επιρροή των εξελίξεων της επιστηµονικής έρευνας (και
των διαθέσιµων εργαστηριακών συστηµάτων) στην κατασκευαστική διαδικασία, δ) οι
προκλήσεις, οι εναλλακτικές µέθοδοι και οι µελλοντικές προοπτικές.

§1.2.2. ∆ιάγραµµα ροής της διαδικασίας κατασκευής.

1. Ανάπτυξη οξειδίου του υποστρώµατος (substrate ή buffer oxide) πάνω στο
υπόστρωµα (εκτός αν το υπόστρωµα είναι χαλαζίας). Όταν το υπόστρωµα είναι γυαλί,
είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός του υµενίου-Si από το αυτό έτσι ώστε να διασφαλίζεται
θερµική µόνωση, καθώς επίσης το στρώµα του SiO2 λειτουργεί ως φράγµα στη διάχυση
ανεπιθύµητων προσµίξεων προερχόµενων από το γυαλί [1.34]. Ενδεικτικά αναφέρεται πως
για να ακτινοβοληθεί υµενίο a-Si πάχους 100nm που έχει ήδη θερµανθεί στους 400°C,
χρειάζεται στρώµα SiO2 πάχους έως και 1.5 µm ώστε να διατηρηθεί η θερµοκρασία του
υποστρώµατος κάτω από 600°C [1.35]. Συνήθως χρησιµοποιείται η µέθοδος υγρής
οξείδωσης [1.36]. Τυπικές συνθήκες υγρής οξείδωσης: 1100oC, για 3 h για επιθυµητό
πάχος 1 µm.
2. Εναπόθεση αµόρφου πυριτίου επάνω στο υπόστρωµα (γυαλί ή quartz). Ο
προκάτοχος (precursor) του ενεργού στρώµατος όπως αναφέρθηκε είναι υµένιο-Si σε
άµορφη φάση (a-Si). Το υµένιο a-Si µπορεί εναλλακτικά να έχει προέλθει από εναπόθεση
[1.36]: Α) Χηµική i) µε την τεχνική εξάχνωσης σε χαµηλή πίεση (Low Pressure Chemical
Vapor Depοsition, LPCVD), ii) µε την τεχνική εξάχνωσης σε χαµηλή πίεση και µε ενίσχυση
πλάσµατος (Plasma-Enhanced Chemical Vapor Depοsition, PECVD), Β) Φυσική µε
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εξάχνωση (PVD, Physical Vapor Deposition) και ιονοβολή (sputtering). Οι χηµικές µέθοδοι
είναι αυτές που έχουν χρησιµοποιηθεί περισσότερο, ενώ η µέθοδος PVD έχει µελλοντικές
προοπτικές.
Αρχικά, η µέθοδος LPCVD προτάθηκε ως η βέλτιστη για το σχηµατισµό υµενίων
πολυκρυσταλλικού πυριτίου καλής ποιότητας κόκκων [1.37]. Τα υµένια που σχηµατίζονταν
µε τη µέθοδο LPCVD ήταν εύκολο να µετασχηµατιστούν σε πολυκρυσταλλικά µέσω
ανόπτησης σε χαµηλές θερµοκρασίες [1.38-1.41]. Όταν η αέρια πηγή (ο προκάτοχος) του
άµορφου υδρογονοποιηµένου πυριτίου είναι η καθαρή σιλάνη (SiH4), η εναπόθεση γίνεται
σε µια περιοχή θερµοκρασιών 550-600°C, ενώ όταν η αέρια πηγή είναι δι-σιλάνη (Si2H6), η
εναπόθεση γίνεται κοντά στους 470°C [1.36]. Οι θερµοκρασίες αυτές είναι µικρότερες των
θερµοκρασιών ελαστικοποίησης (softening) [1.28] των περισσοτέρων τύπων γυαλιού που
χρησιµοποιούνται σαν υπόστρωµα. Ο περιορισµός της θερµοκρασίας καθώς και οι
συνθήκες πίεσης του αερίου της σιλάνης ή δισιλάνης (της τάξης των εκατοντάδων mTorr),
καθορίζουν τους ρυθµούς εναπόθεσης (της τάξης µερικών nm/min) [1.26].
Με τις τεχνικές χαµηλής πίεσης (όπως η LPCVD) χρησιµοποιείται µόνο θερµική
ενέργεια για την αύξηση του ρυθµού εναπόθεσης, µε αποτέλεσµα ο ρυθµός εναπόθεσης
να γίνεται ικανοποιητικός µόνο σε υψηλότερες θερµοκρασίες [1.42]. Σε χαµηλές
θερµοκρασίες ο ρυθµός εναπόθεσης του υµενίου ο οποίος και καθορίζει την ποιότητα και
το µέγεθος των κόκκων επιβραδύνεται σηµαντικά στην τεχνική LPCVD [1.26]. Αντίθετα,
στην εναπόθεση µε τη χρήση πλάσµατος (PECVD) η απαιτούµενη ενέργεια προσφέρεται
ακόµα και σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες (γύρω στους 250°C), αφού το πλάσµα
ταλαντώνεται ανάµεσα σε δύο ηλεκτρόδια σε συχνότητες RF (Radio-Frequency), µε
αποτέλεσµα ο ρυθµός εναπόθεσης να είναι µεγάλος [1.36]. Ωστόσο, η έλευση νέων
µεθόδων κρυσταλλοποίησης µε laser και η απαίτηση µείωσης της περιεκτικότητας των
υµενίων σε υδρογόνο, οδήγησε στη µετεξέλιξη της τεχνικής εναπόθεσης PECVD. Τα αέρια
που χρησιµοποιούνται για την εναπόθεση a-Si είναι σιλάνη (SiH4) και υδρογόνο (Η2). Το
υµένιο a-Si που τελικά προκύπτει από PECVD περιέχει ποσοστό υδρογόνου περίπου
10%. Στα υµένια a-Si η ύπαρξη του υδρογόνου ήταν επιθυµητή [1.26]. Αντίθετα, στην
κρυστάλλωση των υµενίων a-Si για τη δηµιουργία poly-Si, όταν το υµένιο ακτινοβοληθεί
από δέσµη laser υψηλής πυκνότητας ενέργειας ώστε να τηχθεί, υφίσταται αποκόλληση
(ablation) από την εκρηκτική απελευθέρωση του υδρογόνου [1.43, 1.44]. Για αυτό και τα
υµένια a-Si πρέπει να υποστούν αποϋδρογόνωση (βήµα 3) πριν κρυσταλλωθούν [1.28].
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Τέλος, η φυσική εναπόθεση µε εξάχνωση (Physical Vapor Deposition, PVD) και
ιονοβολή [1.45] είναι µια πολλά υποσχόµενη µέθοδος, κυρίως γιατί µπορούν να
σχηµατιστούν υµένια µε σχεδόν µηδενική περιεκτικότητα σε υδρογόνο, ενώ είναι συµβατή
µέθοδος µε πλαστικά υποστρώµατα [1.46]. Το πιο βασικό µειονεκτήµατα αυτής της
τεχνολογίας εναπόθεσης είναι για την περίπτωση της ιονοβολής τα άτοµα αργού που
προέρχονται από το πλάσµα Ar και ενσωµατώνωνται στα υµένια πυριτίου [1.47, 1.48].
Τυπικές τιµές πάχους υµενίων: 30-100 nm.
3. Αποϋδρογόνωση (dehydrogenation) µε θερµική ανόπτηση σε χαµηλή
θερµοκρασία (400-500οC) ή µε σταδιακή ανόπτηση laser χαµηλής πυκνότητας ενέργειας
µέχρι το όριο τήξης της επιφάνειας του υµενίου [1.28]. Αυτό το βήµα είναι απαραίτητο σε
υµένια a-Si:H, ώστε κατά το επόµενο βήµα της κρυσταλλοποίησης να µην υπάρξει
εκρηκτική διάχυση ατόµων υδρογόνου από το υµένιο (κάτι που επιφέρει αύξηση της
επιφανειακής τραχύτητας [1.43, 1.44]).
4. Κρυσταλλοποίηση του αµόρφου υµενίου προκειµένου να προκύψει το
πολυκρυσταλλικό υλικό. Η ανόπτηση πραγµατοποιείται σε περιβάλλον αµµωνίας ή
κενού σε θερµοκρασίες 550-600οC για µερικές ώρες (διαδικασία χαµηλής θερµοκρασίας)
[1.26]. Λόγω της µεγάλης σηµασίας της, η κρυσταλλοποίηση και οι διαφορετικές µέθοδοί
της θα αναφερθούν ξεχωριστά στην παράγραφο 2.3.
5. Φωτολιθογραφία #1: Καθορισµός των νησίδων πολυκρυσταλλικού πυριτίου
(polysilicon islands) [1.26].
6. Εγχάραξη πολυκρυσταλλικού πυριτίου για το σχηµατισµό των νησίδων. Τυπική
διαδικασία εγχάραξης: µε πλάσµα SF6 [1.26].
7. Μετακίνηση φωτοαντιστάτη µέσω καθαρισµού. Για τον καθαρισµό χρησιµοποιείται
ακετόνη (σε υπέρηχους) / προπανόλη / νερό καθώς και καθαρισµός piranha [1.36].
8. Εναπόθεση διηλεκτρικού πύλης. Γενικά, σε κάθε διάταξη MOS, υπάρχουν δύο
τρόποι σχηµατισµού οξειδίου: το θερµικό και το οξείδιο από εναπόθεση [1.36]. Είναι
γνωστό ότι ο σχηµατισµός θερµικού οξειδίου είναι µια διαδικασία υψηλής θερµοκρασίας, ο
σχηµατισµός οξειδίου π.χ. µε διάσπαση του Si(OC2H5)4 (ή TEOS) και εναπόθεση
(συνήθως CVD ή PECVD) είναι µια διαδικασία ενδιάµεσης θερµοκρασίας, ενώ υπάρχουν
και οξείδια που σχηµατίζονται χωρίς πλάσµα (µε τη χρήση ΝΟ2, NO, ή CO2) µε διαδικασίες
χαµηλών θερµοκρασιών (Low Temperature Oxides, LTO) [1.36]. Τα θερµικά οξείδια
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σχηµατίζουν καλύτερες διεπιφάνειες µε το υποκείµενο στρώµα, αλλά η διαδικασία
δηµιουργίας τους είναι σε βάρος του ισολογισµού θερµοκρασιών (συγκριτικά µε τα οξείδια
από εναπόθεση) [1.36]. Όταν το υποκείµενο στρώµα είναι πυρίτιο, έχουν τη µοναδική
ιδιότητα να τερµατίζουν τους ασυµπλήρωτους δεσµούς Si στη διεπιφάνεια Si/SiO2,
µειώνοντας την πυκνότητα των διεπιφανειακών καταστάσεων. Οι διεπιφανειακές
καταστάσεις µαζί µε τις παγίδες µέσα στο σώµα (bulk) του οξειδίου, καθορίζουν τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µιας διάταξης [1.36]. Σε ότι αφορά το ίδιο το υλικό του
διηλεκτρικού πύλης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί το SiO2 ή και άλλα οξείδια µε υψηλό
συντελεστή Κ (high-K) [1.36].
Ειδικότερα για τις διατάξεις poly-TFT, κυρίως λόγω του θερµoκρασιακού περιορισµού
όταν το υπόστρωµα δεν είναι πυρίτιο (δηλαδή στις περισσότερες εφαρµογές τους), τα
θερµικά οξείδια δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν [1.26]. Έτσι, υιοθετήθηκε η µέθοδος της
εναπόθεσης του διοξειδίου του πυριτίου για το σχηµατισµό του διηλεκτρικού της πύλης.
∆ιάφορες τεχνικές εναπόθεσης έχουν εφαρµοστεί. Τεχνικές που βοηθούν αποδοτικά στην
αποσύνθεση των µορίων που περιέχουν οξυγόνο, οδηγούν στο σχηµατισµό καλύτερης
ποιότητας υµενίων SiO2. Οι τεχνικές που χρησιµοποιούν πλάσµα σχηµατίζουν οξείδια
χειρότερης ποιότητας λόγω του βοµβαρδισµού ιόντων. Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να
εµποδιστεί η ζηµιά που προκαλούν τα ιόντα, διαχωρίζοντας τη γέννηση του πλάσµατος
από την αντίδραση σύµφωνα µε την τεχνική remote plasma CVD [1.49]. Μια άλλη τεχνική
που βρίσκεται υπό εξέλιξη, είναι η χρήση πλάσµατος υψηλής πυκνότητας ως µέσο ελέγχου
της ενέργειας των ιόντων και του ρυθµού βοµβαρδισµού των ιόντων κατά την εναπόθεση.
Ένας ακόµα µηχανισµός (εκτός του βοµβαρδισµού των ιόντων) που υποβαθµίζει την
ποιότητα των διηλεκτρικών υµενίων (µεγάλες ολισθήσεις της τάσης κατωφλίου λόγω
παγιδευµένου φορτίου), προκαλείται από τη χρησιµοποίηση ατόµων ή χηµικών ενώσεων
που παράγουν παγίδες λόγω της εισαγωγής υδροξυλίου (-OH) µέσα στο σώµα του
διηλεκτρικού υµενίου (σε µορφή δεσµών Si-OH ή νερού), όπως στην περίπτωση που
χρησιµοποιούνται αέρια που περιέχουν άτοµα H ή O (π.χ. TEOS, SiH2 + N2O) για την
παραγωγή

SiO2 [1.50,

1.51].

Αυτός

ο

µηχανισµός

υποβάθµισης

του

οξειδίου

αντιµετωπίζεται µε τεχνικές απορρόφησης του νερού (µειώνοντας τους πόρους του υµενίου
που ενεποτίθεται), καθώς και µε τις µεθόδους εναπόθεσης υψηλής πυκνότητας πλάσµατος
CVD (high-density plasma CVD) και ιονοβολή [1.52].
Τα χαρακτηριστικά των καταστάσεων παγίδευσης (και η ευστάθεια των οξειδίων που
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έχουν σχηµατιστεί µε τις διαφορετικές τεχνικές εναπόθεσης), µπορούν να αξιολογηθούν µε
µετρήσεις διασποράς των τιµών της τάσης επίπεδων ζωνών (flat-band voltage), όταν τα
διηλεκτρικά στρώµατα υπόκεινται σε BTS (Standard Bias Temperature Stress) [1.53].
Έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον υπάρχει για την ανάπτυξη µεθόδων µε τις οποίες θα
σχηµατίζονται καλής ποιότητας µονωτικά υµένια πύλης για χρήση σε poly-TFT. Η
πρόκληση είναι να βρεθεί µια µέθοδος που να ικανοποιεί [1.26]: i) την ανάγκη ελέγχου της
τραχύτητας της επιφάνειας του πολυκρυσταλλικού υµενίου, εξαιτίας του σταδίου της
κρυσταλλοποίησης, ii) τους περιορισµούς της θερµοκρασίας, iii) την απαίτηση για
συγκεκριµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας (πολυκρυσταλλικού πυριτίου και
διηλεκτρικού) που τελικά σχηµατίζουν τα δύο υµένια, iv) τα τεχνοοικονοµικά κριτήρια, όπως
είναι η ανάγκη για υψηλή ρυθµαπόδοση της γραµµής παραγωγής, το µικρό κόστος και η
δυνατότητα εφαρµογής κλιµάκωσης της µεθόδου σε µεγάλα υποστρώµατα.
Μια εναλλακτική προσέγγιση για την κάλυψη των προαναφερθεισών απαιτήσεων στην
τεχνολογία πολυκρυσταλλικού πυριτίου διατάξεων MOS, είναι η χρήση διηλεκτρικών
υλικών υψηλού-K [1.54]. Μικρότερο φυσικό πάχος διηλεκτρικού υµενίου πύλης υψηλού-K
επιτυγχάνει το ίδιο φαινόµενο πεδίου (δηλαδή έχει το ίδιο ηλεκτρικό πάχος) µε ένα
συµβατικό διηλεκτρικό υλικό. Παραδείγµατα διηλεκτρικών υψηλού-K είναι το οξείδιο του Hf
[1.33] και του Zr µε διηλεκτρική διαπερατότητα ~25, ενώ τα οξεινιτρίδια (SiNx) έχουν
4<Κ<10 [1.42, 1.55]. Η µείωση του φυσικού πάχους συνεισφέρει στη µείωση της
πυκνότητας των καταστάσεων παγίδευσης στο σώµα του διηλεκτρικού και του χρόνου
εναπόθεσης. Ωστόσο, αυτή η µείωση περιορίζεται από την επιφανειακή τραχύτητα του
υποκείµενου υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου και από τη δυνατότητα της διαδικασίας
εναπόθεσης να διατηρήσει την ποιότητα του υµενίου για µικρά πάχη. Για παράδειγµα, στην
περίπτωση κρυστάλλωσης µε laser, µπορεί να χρειαστεί και ένα στρώµα υµενίου
διηλεκτρικού πάχους 1000-1100 Å για να καλύψει την επιφανειακή τραχύτητα ενός υµενίου
πυριτίου ~500 Å [1.26]. Μια τεχνική που µπορεί να αντιµετωπίσει αυτά τα προβλήµατα,
είναι η χρησιµοποίηση συνδυασµού (στοίβας) δύο στρωµάτων (dual-layer ή stack)
οξειδίων [1.55]. Το πρώτο στρώµα διηλεκτρικού χρησιµεύει στο σχηµατισµό της βέλτιστης
διεπιφάνειας µε το υποκείµενο υµένιο πυριτίου που έρχεται σε επαφή. Για το σχηµατισµό
του συνήθως χρησιµοποιούνται τεχνικές οξείδωσης πλάσµατος, φωτοχηµική CVD, CVD
υψηλής πυκνότητας και φωτο-οξείδωσης [1.56]. Το δεύτερο στρώµα χρησιµεύει στη
βέλτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του σώµατος του διηλεκτρικού και σχηµατίζεται
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κυρίως µε TEOS-SiO2, για καλή ποιότητα διηλεκτρικού [1.55].
9. Εναπόθεση (συνήθως µε LPCVD) του πολυκρυσταλλικού υλικού µε σκοπό τη
δηµιουργία της πύλης [1.57].
10. Έντονη νόθευση (µε εµφύτευση) του πολυκρυσταλλικού υλικού για τη
δηµιουργία του ηλεκτροδίου πύλης. Εµφύτευση ιόντων P ή As για TFTs n-καναλιού και
ιόντων B για TFTs p-καναλιού. Τυπική τιµή δόσης εµφύτευσης: 1016 cm-2 [1.42].
11. Φωτολιθογραφία #2: Καθορισµός των περιοχών της πύλης.
12. Εγχάραξη του πολυκρυσταλλικού υλικού για το σχηµατισµό των περιοχών της
πύλης. Τυπική εγχάραξη µε πλάσµα SF6 [1. 57].
13. Μετακίνηση

φωτοαντιστάτη

µέσω

καθαρισµού.

Για

τον

καθαρισµό

χρησιµοποιείται ακετόνη (σε υπέρηχους) / προπανόλη / νερό καθώς και καθαρισµός
piranha [1.57].
14. Φωτολιθογραφία #3: Καθορισµός περιοχών πηγής και απαγωγού.
15. Νόθευση περιοχών πηγής και απαγωγού. Αυτό το βήµα µαζί µε τη διαδικασία
της ανόπτησης των νοθευµένων περιοχών για την επαναφορά της κρυσταλλικότητας και
την ενεργοποίηση των νοθευτών (βήµα 17), καθορίζει τα χαρακτηριστικά των επαφών
(προφίλ των νοθευτών και αντίσταση φύλλου). Συνήθως, γίνεται εµφύτευση ιόντων As για
TFTs n-καναλιού (νόθευση δοτών, n τύπου) και ιόντων B για TFTs p-καναλιού (νόθευση
αποδεκτών, p τύπου). Ιδιαίτερα για την τεχνολογία poly-TFT µε υποστρώµατα γυαλιού ή
πλαστικού, υπάρχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία διαφοροποιούν και περιορίζουν
τη διαδικασία της νόθευσης σε σχέση µε τις παραδοσιακές τεχνικές που χρησιµοποιούνται
σε κλασικές διατάξεις MOS. Αυτοί οι περιορισµοί είναι [1.26]: i) Η χαµηλή θερµική
αγωγιµότητα του υποστρώµατος υποχρεώνει στη χρήση συνθηκών νόθευσης που να µην
προκαλούν σηµαντική θερµική ζηµιά ii) Χρειάζεται ευελιξία στην επιλογή ενεργειών
νόθευσης προκειµένου να διευκολυνθεί η νόθευση πολύ λεπτών (<1000 Å) υµενίων
πυριτίου, iii) Ο εξοπλισµός πρέπει να είναι απλός και χαµηλού κόστους, µε δυνατότητα
µεγάλης ρυθµαπόδοσης για µεγάλα υποστρώµατα και iv) Σε αντίθεση µε τις παραδοσιακές
τεχνικές ενεργοποίησης των νοθευτών, η διαδικασία ενεργοποίησης στα poly-TFT θα
πρέπει να είναι χαµηλής θερµοκρασίας (<650ο C για γυάλινα < 200οC για πλαστικά
υποστρώµατα). Αυτό επηρεάζει και την επιλογή της µεθόδου νόθευσης, η οποία θα πρέπει
να συµβατή µε τη διαδικασία ενεργοποίσης των νοθευτών. Έτσι, έχουν αναπτυχθεί µέθοδοι
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νόθευσης και ενεργοποίησης που ικανοποιούν τις ιδιαιτερότηες των poly-TFT και οι οποίες
παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1, στο στάδιο της ανόπτησης (βήµα 17). Πρέπει να
ανεφερθεί ότι η µέθοδος νόθευσης δέσµης ιόντων µη διαχωριζόµενης µάζας, έχει µεγάλη
ρυθµαπόδοση για νοθεύση µεγάλων επιφανειών και προτιµάται στα poly-TFT [1.58].
16. Εναπόθεση διηλεκτρικού αποµόνωσης. Συνήθως SiO2 LTO (διαδικασία
χαµηλής θερµοκρασίας) ή οξείδιο από TEOS (διαδικασία ενδιάµεσης θερµοκρασίας).
17. Ανόπτηση για την ενεργοποίηση των νοθευτών των επαφών. Η ανόπτηση
µπορεί να είναι: i) θερµική σε φούρνο (FA, Furnance Annealing), ii) ταχεία θερµική (RTA,
Rapid Thermal Annealing), iii) µε ακτινοβόληση laser (Laser Annealing, LA). Και οι τρεις
µέθοδοι έχουν δοκιµαστεί. Σε poly-TFT µε υποστρώµατα γυαλιού, η νόθευση µε ιόντα
(διαχωριζόµενης ή όχι µάζας) είναι η µέθοδος που προτιµάται, όπως προαναφέρθηκε στο
βήµα 15 και η επιλογή αυτής της µεθόδου επηρεάζει και το στάδιο της ενεργοποίησης
(ανόπτησης).
Η θερµική ανόπτηση σε φούρνο τυπικά γίνεται σε περιβάλλον αµµωνίας ή σε κενό σε
600oC για µερικές ώρες (διαδικασία χαµηλής ή ενδιάµεσης θερµοκρασίας) ή σε 950oC για 1
h (διαδικασία υψηλής θερµοκρασίας). Αυτή η µεθοδος χρησιµοποιήθηκε αρχικά, αλλά έχει
µικρή απόδοση ενεργοποίησης σε σχέση µε τις υπόλοιπες µεθόδους και είναι ακριβή.
Η ταχεία θερµική ανόπτηση (RTA) [1.59], εκτός από τον αρχικό της σκοπό που ήταν το
στάδιο της κρυσταλλοποίησης, εφαρµόστηκε και σαν µέθοδος κατά το στάδιο της
ανόπτησης για την ενεργοποίηση των νοθευτών των επαφών. Αυτή η µέθοδος άρχισε να
γίνεται ανταγωνιστική όταν αναπτύχθηκε ο κατάλληλος µαζικός εργαστηριακός εξοπλισµός
που την υποστήριζε. Στη µέθοδο RTA, επιτυγχάνεται ταχεία αύξηση και εν συνεχεία
διατήρηση της θερµοκρασίας του υποστρώµατος σε µια µεσαίας τάξης τιµή θερµοκρασίας.
Τυπικές τιµές για αυτή τη διαδικασία: 675-850oC για 5-200 ns. Συνήθως, για την αποφυγή
της αιφνίδιας θερµικής διαταραχής (thermal shock), το στάδιο της προθέρµανσης του
υποστρώµατος σε µια ασφαλή θερµοκρασία προηγείται της ταχείας ανόπτησης.
Για

την

προσφιλή (για

τα poly-TFT) τεχνική νόθευσης δέσµης ιόντων

µη

διαχωριζόµενης µάζας, συνήθως χρησιµοποιείται ενεργοποίηση µε ακτινοβόληση laser. Η
ενεργοποίηση µε laser τοποθετείται ιστορικά πριν τη µέθοδο RTA. Σε poly-TFT µε
πλαστικά υποστρώµατα, έχει εφαρµοστεί επιτυχώς η τεχνική GILD (Gas-Phase Induced
Laser Doping) [1.60], στην οποία η νόθευση και ενεργοποίηση επιτυγχάνονται αντίστοιχα
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µε εναπόθεση του επιθυµητού τύπου πρόσµιξης και την ταυτόχρονη ακτινοβόληση µε
laser. Γενικά, η επιλογή της τεχνικής ενεργοποίησης, είναι ένα πολύπλοκο θέµα το οποίο
εξαρτάται από την τεχνολογία εµφύτευσης του υποστρώµατος η οποία µπορεί να
υλοποιηθεί µέσω οξειδίου είτε χωρίς οξείδιο (bare doping), καθώς και από την επιλογή του
µετάλλου της πύλης (αν είναι για παράδειγµα υψηλής αγωγιµότητας ή χαµηλού σηµείου
τήξης). Τα πλεονεκτήµατα της ενεργοποίησης µε laser είναι η χαµηλή αντίσταση φύλλου
των επαφών που επιτυγχάνει και η ανάπτυξη χαµηλών θερµοκρασιών που απαιτεί και είναι
συµβατή µε τα υποστρώµατα. Τα µειονεκτήµατα είναι το κόστος, η οµοιογένεια και η
δυσκολία στον έλεγχο της πλευρικής διάχυσης των ατοµικών προσµίξεων µέσα στο κανάλι,
γνωστό και ως φαινόµενο σκίασης της πύλης (gate shadowing effect), το οποίο έχει
αρνητικές συνέπεις στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µιας διάταξης [1.61].
Στοιχεία
νοθευτών

Πηγή νοθευτών

Μέθοδος νόθευσης

P+, As+

∆έσµης ιόντων

Ενεργοποίηση

Εφαρµογή

FA, RTA (LA)

LSIs

FA, RTA, LA

TFTs

FA, RTA (LA)

TFTs

(FA, RTA)

LSIs

Εµφύτευσης ιόντων

(∆ιαχωριζόµενης µάζας)

B+, BF2+

∆έσµης ιόντων
(Μη διαχωριζόµενης µάζας)

P+, B+, H+

Αέριας φάσης

Στερεής φάσης

Νόθευσης ιόντων

POCl3

Εναπόθεσης

FA

∆ιατάξεις ισχύος, ICs

PH3

Νόθευσης πλάσµατος

FA, LA, RTA,

TFTs (LSIs)

B2H6

Νόθευσης µε laser

LA

TFTs

Εναπόθεσης και στερεής
διάχυσης

FA

∆ιατάξεις ισχύος, ICs

Πίνακας 1.1: Σύνοψη των τεχνολογιών νόθευσης και ενεργοποίησης.

Επειδή η πλευρική επέκταση των επαφών αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα τόσο για την
ανόπτηση µε laser όσο και για την θερµική ανόπτηση σε φούρνο, η ανάπτυξη νέων
τεχνικών

ταχείας

θεµικής

ανόπτησης

σε

σχετικά

µικρές

θερµοκρασίες

[1.62],

συνδυαζόµενες µε σχήµατα νόθευσης όπως η νόθευση µε ιόντα, αναµένεται να παίξει
σηµαντικό ρόλο στην τεχνολογία poly-TFTs σε γυαλί.
18. Φωτολιθογραφία #4: Καθορισµός του παραθύρου των επαφών.
19. Εγχάραξη διηλεκτρικού αποµόνωσης για το άνοιγµα των επαφών (συνήθως
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υγρή εγχάραξη σε BHF).
20. Μετακίνηση του φωτοαντιστάτη µε καθαρισµό. Χρησιµοποιείται ακετόνη (σε
υπέρηχους) / προπανόλη / νερό καθώς και καθαρισµός piranha.
21. Εναπόθεση µετάλλου επαφών. Εξάχνωση αλουµινίου. Εγχάραξη εγγενούς
οξειδίου (native) σε 2% HF για 30 sec.
22. Φωτολιθογραφία #5: Καθορισµός των σχηµάτων του µετάλλου πηγής και
απαγωγού.
23. Εγχάραξη µετάλλου. Αν το µέταλλο είναι αλουµίνιο συνήθως χρησιµοποιείται
εγχάραξη PAN. Συνθήκες εγχάραξης: 55oC για 3 min.
24. Μετακίνηση του φωτοαντιστάτη µε καθαρισµό. Χρησιµοποιείται ακετόνη (σε
υπέρηχους) / προπανόλη / νερό καθώς και καθαρισµός piranha.
25. Ανόπτηση µετά τη µεταλλοποίηση µε αέριο forming gas (H2 ή N2). Τυπικές
τιµές: 400oC για 30 min.
26. Ουδετεροποίηση (passivation) των παγίδων που υπάρχουν στα κοκκώδη όρια
µε τη χρήση πλάσµατος υδρογόνου. Με την ουδετεροποίηση βελτιώνονται τα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των διατάξεων.
27. Εναπόθεση pixel ITO (για εφαρµογές οθονών) [1.26].
Για την υποστήριξη CMOS τεχνολογίας (δηλαδή n-τύπου και p-τύπου TFTs στο ίδιο
υπόστρωµα), τα βήµατα της λιθογραφίας πρέπει να πολλαπλασιαστούν µε δύο (χρήση δύο
οµάδων µασκών). Αυτό το κόστος µπορεί να µειωθεί µε τη χρήση σχηµάτων µιας µάσκας
για τη διαδικασία CMOS, στις οποίες αρχικά όλα τα τρανζίστορ κατασκευάζονται n-τύπου,
στη συνέχεια γίνεται νόθευση µε p-τύπου προσµίξεις και τελικά η ενεργοποίησή τους µε
laser [1.63].
§1.2.3. Κρυσταλλοποίηση υµενίου ενργού περιοχής: µέθοδοι και τεχνικές.

Η ανάπτυξη και η βελτιστοποίηση µεθόδων κρυσταλλοποίησης υµενίων αµόρφου
πυριτίου µε σκοπό τη δηµιουργία υµενίων πολυκρυσταλλικού, έχει συγκεντρώσει έντονο
ερευνητικό και βιοµηχανικό ενδιαφέρον. Η επιλογή της µεθόδου κρυστάλλωσης, καθορίζει:
i) το κόστος, ii) τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της διάταξης (δοµή και µέγεθος των κόκκων
και των κοκκωδών ορίων, την πυκνότητα παγίδων) και iii) την οµοιογένεια της µικροδοµής
του υµενίου. Επίσης, η διαδικασία κρυστάλλωσης πρέπει να είναι συµβατή µε τους
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περιορισµούς (ως προς τη θερµοκρασία) που θέτει το υπόστρωµα [1.26]. Η πρώτη
µέθοδος κρυσταλλοποίησης που αναπτύχθηκε ήταν η κρυσταλλοποίηση στερεής φάσης
(Solid Phase Crystallization, SPC) [1.65]. Η µέθοδος αυτή γρήγορα εκτοπίστηκε (για
λόγους που θα εξηγηθούν) από την κρυσταλλοποίηση από ανόπτηση µε χρήση laser
(Laser Annealing Crystallization, LAC) [1.66]. Επιπλέον, έχουν αναπτυχθεί παραλλαγές
των δύο βασικών µεθόδων κρυσταλλοποίησης (SPC και LAC), ενώ κάποια προχωρηµένα
σχήµατα κρυσταλλοποίησης (στα οποία και θα γίνει σύντοµη αναφορά) αποτελούν
συνδυασµό ή µετεξέλιξη των βασικών µεθόδων [1.26]. Επίσης, η µέθοδος Zone-melting
recrystallization (ZMR), αν και είναι προσφιλής σε διατάξεις SOI, δεν θα αναφερθεί σε αυτή
την εργασία καθώς είναι

µια διαδικασία υψηλής θερµοκρασίας µε την οποία

πραγµατοποιείται θέρµανση του SOI δισκίου µετακινώντας την πηγή θέρµανσης (που είναι
από γραφίτη) [1.67].
Η πιο απλή µέθοδος κρυστάλλωσης στερεής φάσης (SPC), επιτυγχάνεται µέσα σε
περιβάλλον φούρνου [1.65]. Η άµορφη φάση του υµενίου πυριτίου (a-Si) µετατρέπεται
επιτυχώς σε πολυκρυσταλλική (p-Si), µε ανόπτηση που µπορεί να γίνει σε ένα µεγάλο
εύρος θερµοκρασιών και χρόνου. Η σχέση της θερµοκρασίας και του χρόνου
κρυστάλλωσης καθορίζεται από τις λεπτοµέρειες µικροδοµής του αµόρφου υµενίου και
εξαρτάται από το ρυθµό σχηµατισµού των πυρήνων κρυστάλλωσης στο άµορφο υµένιο. Η
ύπαρξη τάξης / αταξίας στο άµορφο υµένιο, επηρεάζει την ικανότητα και το ρυθµό
σχηµατισµού σταθερών πυρήνων κρυστάλλωσης (stable nuclei) και εξαρτάται από τις
παραµέτρους εναπόθεσης του υµενίου, όπως τη θερµοκρασία και το ρυθµό [1.68, 1.69].
∆ηλαδή, η σχέση

χρόνου και θερµοκρασίας κρυστάλλωσης, εξαρτάται από τις

παραµέτρους εναπόθεσης [1.70]. Έχει βρεθεί ότι εναπόθεση του υµενίου µε PVD (π.χ.
ιονοβολή), επάγει δυσκολίες στο σχηµατισµό πυρήνων. Επιπλέον, η αµορφοποίηση
(τάξη/αταξία) του υµενίου εξαρτάται από τη διαδικασία της νόθευσης των ιόντων στο υµένιο
πυριτίου. Ο έλεγχος της διαδικασίας της νόθευσης έχει χρησιµοποιηθεί για την επίτευξη
επιλεκτικής προ-αµορφοποίησης στο υµένιο, µε σκοπό την αύξηση του µεγέθους των
κόκκων [1.71, 1.72].
Μια νέα τεχνική για τον έλεγχο και τη βελτίωση της διαδικασίας σχηµατισµού των
πυρήνων κρυστάλλωσης µε τη µέθοδο SPC είναι η παρουσία προϋπαρχόντων οµάδων
πυρήνων στο υµένιο [1.69]. Αυτές οι οµάδες ενεργούν σαν κέντρα ή σπόροι (seeds)
δηµιουργίας πυρήνων, µε συνέπεια να γίνεται ακόµα πιο αποτελεσµατικός (πέρα από τη
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βελτιστοποίηση της εναπόθεσης και της νόθευσης) ο έλεγχος σχηµατισµού των πυρήνων
κρυστάλλωσης. Το µέγεθος και η οµοιοµορφία των κόκκων εξαρτάται αντιστρόφως
ανάλογα από την πυκνότητα των προϋπαρχόντων πυρήνων. Βασική επιδίωξη είναι ο
µικρός αριθµός γρήγορα αναπτυσσόµενων πυρήνων κρυστάλλωσης, µε µεγάλη απόσταση
µεταξύ τους. Ωστόσο, νέα προβλήµατα δηµιουργούνται όταν η απόσταση των
προϋπαρχόντων πυρήνων ξεπεράσει ένα όριο. Η διαδικασία βελτιστοποίησης της
απόστασης των πυρήνων κρυστάλλωσης, επιτυγχάνεται συνδυάζοντας: i) ένα υµένιο
µεικτής φάσης που έχει ενσωµατωµένους κρυσταλλίτες σε άµορφο πυρίτιο και αποδίδει
τους πυρήνες σε ii) ένα άµορφο υµένιο πυριτίου, του οποίου η εναπόθεση γίνεται σε
χαµηλή θερµοκρασία και µε µεγάλο ρυθµό, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο χαµηλός
ρυθµός σχηµατισµού πυρήνων [1.73, 1.74].
Οι παραδοσιακές µέθοδοι SPC, παρόλο που κατάφεραν να αυξήσουν το µέγεθος των
κόκκων και να ελαττώσουν τη θερµοκρασία ανόπτησης, δεν περιόρισαν ικανοποιητικά το
χρόνο που απαιτείται για µια πλήρη αλλαγή φάσης (10-20 hrs στους 550οC). Ο χρόνος
κρυσταλλοποίησης στερεάς φάσης (SPC) µειώθηκε σηµαντικά µε την εµφάνιση δύο
εναλλακτικών σχηµάτων κρυστάλλωσης SPC: µε ανόπτηση ταχείας θέρµανσης (Rapid
Thermal Annealing, RTA) [1.75, 1.76] και µε κρυσταλλοποίηση επαγόµενη από µέταλλο
(Metal Induced Crystallization, MIC) [1.77, 1.78].
Στην τεχνική ταχείας θέρµανσης (RTA), το υµένιο Si ακτινοβολείται µε ενέργεια
προερχόµενη από εκκένωση τόξου από λυχνίες βολφραµίου ή ξένου για πολύ µικρούς
χρόνους [1.79]. Τυπικές τιµές είναι: 850οC για 30-45 s. ∆ιάφορες παραλλαγές της τεχνικής
RTA εµφανίστηκαν, όταν οι εταιρείες ανέπτυξαν τον κατάλληλο εξοπλισµό. Για
παράδειγµα, ο εξοπλισµός από την Intevac [1.80], υποστηρίζει τη χρήση δύο λυχνιών από
ξένο και την ταυτόχρονη µετακίνηση του υµενίου κάτω από τις λυχνίες. Στόχος όλων των
αναπτυσσόµενων εξοπλισµών για την υποστήριξη της τεχνικής RTA είναι η καλύτερη
ρυθµαπόδοση, το µικρότερο κόστος και η οµοιοµορφία του υλικού σε εφαρµογές µεγάλης
επιφάνειας γυάλινων υποστρωµάτωνn [1.79]. Επιπλέον, πέρα από τις δυνατότητες του
εξοπλισµού, σηµαντική είναι η επίδραση της µεθόδου εναπόθεσης στην απαιτούµενη
θερµοκρασία ανόπτησης και στην ευκινησία των TFTs. ∆ιατάξεις µε µεγαλύτερη ευκινησία
κατασκευάζονται µε LPCVD σε σχέση µε PECVD. Επιπλέον, οι επιδόσεις των υµενίων που
έχουν εναποτεθεί µε LPCVD εξαρτώνται και από το αέριο που έχει χρησιµοποιηθεί για την
εναπόθεση: υµένια από αέριο δισιλάνης παρουσιάζουν µεγαλύτερη ευκινησία από υµένια
-17-
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που εναποτίθενται µε χρήση αερίου σιλάνης, λογω του µεγαλύτερου µεγέθους του κόκκου
που επιτυγχάνεται. Ωστόσο, για την αλλαγή φάσης απαιτούνται µεγαλύτερες θερµοκρασίες
µε τη χρήση του αερίου δισιλάνης [1.81].
Τα κύρια πλεονεκτήµατα όλων των τεχνικών RTA είναι ο µικρός χρόνος ανόπτησης, η
απλότητα της διαδικασίας και η οµοιοµορφία της µικροδοµής [1.82]. Αν και µε την
κρυστάλλωση RTA επιτυγχάνονται µικρότερες ευκινησίες (20-40 cm2/Vs) συγκριτικά µε
άλλες µεθόδους κρυστάλλωσης (π.χ. µε laser), είναι σηµαντική η χρήση των TFTs µε
κρυστάλλωση RTA για εφαρµογές οδήγησης ρεύµατος σε οργανικές διόδους εκποµπής
φωτός (OLEDs), λόγω της οµοιοµορφίας των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Το
αποτέλεσµα είναι η αποφυγή διακυµάνσεων φωτεινότητας (η οποία εξαρτάται από το
ρεύµα) µεταξύ των pixels [1.26]. Το βασικό µειονέκτηµα των τεχνικών RTA είναι η µεγάλη
απαιτούµενη θερµοκρασία κρυστάλλωσης [1.82]. Αν και υπάρχουν τρόποι µείωσης αυτής
της θερµοκρασίας, όπως µε τη χρήση ενός στρώµατος κέντρων κρυστάλλωσης, η
πιθανότητα καταστροφής του γυάλινου υπόστρωµατος παραµένει πολύ µεγάλη και για
αυτό το λόγο επιβάλλεται η χρήση πιο ανθεκτικών και ακριβών γυάλινων υποστρωµάτων
[1.26, 1.82]. Επιπρόσθετα, µε τις τεχνικές RTA δεν επιτυγχάνεται µείωση της
συγκέντρωσης ατελειών εντός του κόκκου. Αυτές οι ατέλειες που συνήθως είναι δίδυµα
όρια και µικροδίδυµοι σχηµατισµοί, επηρεάζουν τις ηλεκτρικές ιδιότητες των υµενίων polySi, αφού προκαλούν φραγµούς δυναµικού που αντιστέκονται στην κίνηση των ελέυθερων
φορέων [1.26].
Στην επαγόµενη από µέταλλο κρυσταλλοποίηση (Metal Induced Crystallization, MIC)
[1.77], επιτυγχάνεται η ανάπτυξη κρυσταλλικών περιοχών µε την εισαγωγή µεταλλικών
προσµίξεων µέσα στο a-Si. Η θερµοκρασία κρυσταλλοποίησης στην τεχνική MIC µειώνεται
µε την αύξηση της συγκέντρωσης του µετάλλου µέχρι και ~20% [1.83]. Έχει διερευνηθεί η
εισαγωγή διαφόρων µεταλλικών προσµίξεων όπως: Al (αργίλιο), Ti (τιτάνιο), Au (χρυσός),
Cu (χαλκός), Fe (σίδηρος), In (ίνδιο), Ni (νικέλιο), Rh (ρόδιο), Sn (κασσίτερος), Sb
(αντιµόνιο), Pd (παλλάδιο), W (βολφράµιο) [1.77, 1.84]. Η εισαγωγή Ni για το σκοπό της
κρυσταλλοποίησης έχει επικρατήσει καθώς µε τα υπόλοιπα µέταλλα εισάγονται και
περισσότερες ανεπιθύµητες προσµίξεις [1.26].
Τα µέταλλα µε τα οποία επιτυγχάνεται η ενίσχυση της κρυσταλλικότητας του πυριτίου,
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: i) στα µέταλλα που σχηµατίζουν εύτηκτο υλικό µε το
πυρίτιο, όπως τα Al, Au, Sn, Sb και In τα οποία λόγω της διάλυσης των ατόµων τους µέσα
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στο a-Si, αδυνατίζουν τους δεσµούς Si-Si και αυξάνουν τη δηµιουργία πυρήνων και το
ρυθµό ανάπτυξης του κρυσταλλικού πυριτίου, ii) στα µέταλλα όπως τα Ni, Pd, Ti, W και Cu,
τα οποία σχηµατίζουν µε το πυρίτιο κράµατα που έχουν περισσότερα ηλεκτροθετικά
στοιχεία (silicides) [1.84, 1.85] και τα οποία έχουν σταθερές πλέγµατος συγκρίσιµες µε
αυτή του Si. Και στις δύο περιπτώσεις, ο µηχανισµός ενίσχυσης της κρυσταλλικότητας
στηρίζεται στην αλληλεπίδραση µεταξύ των ελεύθερων ηλεκτρονίων του µετάλλου που
εισάγεται στο υµένιο και των οµοιοπολικών δεσµών του αναπτυσσόµενου πυριτίου.
Γενικά, στην τεχνική MIC, το µέταλλο (X) εισάγεται στο υµένιο a-Si είτε µε εµφύτευση
ιόντων [1.86], είτε κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του υµενίου µε την εναπόθεση σε µορφή
κράµατος Si-X [1.77] ή και µε την εναπόθεση λεπτού στρώµατος µετάλλου πάνω από το
υµένιο a-Si

[1.85] και

την µετέπειτα ανόπτησή του. Η ανόπτηση µπορεί να

πραγµατοποιηθεί και µε τη χρήση laser, συνδυάζοντας την τεχνική MIC µε τη µέθοδο LAC
[1.87, 1.88]. Το αποτέλεσµα είναι η υψηλής ποιότητας κρυσταλλοποίηση του υλικού σε
χαµηλές θερµοκρασίες. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι η υπέρθεση ηλεκτρικού πεδίου κατά τη
διάρκεια της κρυστάλλωσης µε χρήση µετάλλων (Field Enhancement MIC), συµβάλλει στη
µείωση της θερµοκρασίας κρυστάλλωσης (µέχρι τους 380oC) και στην αύξηση του ρυθµού
κρυστάλλωσης [1.89]. Τέλος, έχει βρεθεί ότι η επιλεκτική εναπόθεση παλλαδίου [1.90] ή
νικελίου [1.91] πάνω σε υµένια a-Si επάγει κρυσταλλοποίηση εκτός των περιοχών που
καλύπτονται µε µέταλλο. Αυτό το φαινόµενο ονοµάζεται πλευρική κρυσταλλοποίηση
επαγόµενη από µέταλλο (Metal Induced Lateral Crystallization, MILC) [1.91].
Επιπλέον, και άλλοι τρόποι βελτίωσης της πυρηνοποίησης έχουν δοκιµαστεί όπως µε
δέσµη ιόντων (ion beam induced crystallization) [1.92], µε γερµάνιο (germanium-inuced
crystallization) [1.93], µε πλάσµα (plasma induced crystallization) [1.94]. Σε αυτούς δεν θα
γίνει περαιτέρω αναφορά στην εργασία αυτή.
Σε

ότι

αφορά

τη

µέθοδο

κρυσταλλοποίησης

µε

χρήση

laser,

υπάρχει

η

κρυσταλλοποίηση που επιτυγχάνεται µε παλµούς και µε τη ροή συνεχούς ενέργειας (CW,
Continuous Wave).
Στην κρυσταλλοποίηση παλµών laser, υπάρχουν διάφορες πηγές οι οποίες έχουν
δοκιµαστεί, οι πιο σηµαντικές από τις οποίες είναι: πράσινου φωτός [1.95] και η χρήση
πηγών φωτός laser από διεγερµένα διµερή (excited dimer ή συνετµηµένα excimer) που
έχει κυριαρχήσει για τις περισσότερες εφαρµογές [1.96]. Η ανόπτηση και κατόπιν
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κρυσταλλοποίηση που επιτυγχάνεται µε αυτές τις πηγές φωτός καλείται ELA (Εxcimer
Laser Annealing) ή ELC (Εxcimer Laser Crystallization). Σε αντίθεση µε τη µέθοδο SPC, η
µέθοδος ELC (ως η πιο αντιπροσωπευτική αυτών που χρησιµοποιούν παλµούς laser) είναι
διαδικασία κρυστάλλωσης υγρής φάσης µε αποτέλεσµα να αποφέρει χαµηλότερα επίπεδα
πυκνότητας ατελειών µέσα στους κόκκους. Επιπλέον, επειδή είναι ταχεία διαδικασία, είναι
συµβατή σε υλικά χαµηλού θερµοκρασιακού ισοζυγίου (low temperature budget materials),
ενώ ταυτόχρονα η ανόπτηση που επιτυγχάνει µπορεί να ελεγχθεί (χωρικά και ενεργειακά).
Το σηµαντικότερο χαρακτηριστικό των υµενίων που κρυσταλλοποιούνται µε laser, είναι ότι
εµφανίζουν λιγότερες ατέλειες εντός των κόκκων. Ταυτόχρονα, επειδή το µέγεθος των
κόκκων µεγαλώνει (0.3 – 0.6 µm στις συµβατικές µεθόδους κρυσταλλοποίησης), µεγάλη
πρόκληση είναι και η σµίκρυνση των διαστάσεων του τρανζίστορ, έτσι ώστε το κανάλι να
εντοπίζεται µέσα σε µια µονοκρυσταλλική περιοχή. Ωστόσο, προκειµένου να παράγονται
διατάξεις µε οµοιογενή χαρακτηριστικά, η οµοιοµορφία του υµενίου είναι το σηµαντικότερο
πρόβληµα που αναζητά λύση σε αυτή τη µέθοδο [1.26].
Η καταλληλότητα των excimer lasers για το σκοπό της κρυσταλλοποίησης προέρχεται
από [1.96]: i) την υψηλή ισχύ εκποµπής τους, ii) το µικρό µήκος κύµατός τους (υπεριώδες),
iii) το µικρό βάθος απορρόφησης του φωτός που εκπέµπουν (absorption depth) εντός του
αµόρφου πυριτίου (a-Si) iv) τη χωρική συµφωνία (spatial coherence) του φωτός που
εκπέµπουν, µε την οποία επιτυγχάνεται καλύτερος έλεγχος της διαδικασίας κρυστάλλωσης
στην επιφάνεια της ύλης, επειδή αποφεύγονται οι σχηµατισµοί παρεµβολής (interference
patterns).
Τα excimer lasers είναι lasers µοριακών αερίων [1.97]. Μια ιδιαίτερα αντιπροσωπευτική
κλάση lasers διεγερµένων διµερών είναι εκείνα στα οποία ένα άτοµο ευγενούς αερίου (Ar,
Kr ή Xe) συνδέεται στη διεγερµένη κατάσταση µε ένα άτοµο αλογόνου (F, Cl ή I) για να
σχηµατίσουν ένα διεγερµένο “διµερές” (από µη όµοια άτοµα) ευγενούς αερίου-αλογόνου.
Ειδικά παραδείγµατα τέτοιων lasers είναι του ArF (193 nm), KrF (248 nm), XeCl (308 nm)
και XeF (351 nm).

Οι κυριότεροι µηχανισµοί άντλησης σε ένα laser ευγενούς αερίου-

αλογόνου είναι: i) η διέγερση ή ο θετικός ιονισµός του ευγενούς ατόµου µετά την κρούση
του µε ηλεκτρόνια, ii) ο σχηµατισµός µορίου των διεγειρόµενων άτοµα ή ιόντων (τα οποία
είναι έντονα ενεργά) µε τα άτοµα αλογόνου (F, Cl ή I) που υπάρχουν στο ενεργό υλικό του
laser. Τα µόρια που προκύπτουν στη

διεγερµένη κατάσταση είναι διατοµικά ή διµερή

(dimer). Μετά από µερικά ns [1.97] επιστρέφουν στη θεµελιώδη κατάσταση τους (ground
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state) η οποία είναι απωστική (δηλαδή το µόριο διασπάται αµέσως), αφού πρώτα
εκπεµφθούν φωτόνια µε µήκος κύµατος στην περιοχή του υπεριώδους (Ultra-Violet, UV). Η
ενέργεια του προσπίπτοντος παλµού laser απορροφάται µέσα σε βάθος λίγων µόλις
στρωµάτων του υµενίου (60-100 Å από την επιφάνειά του), µε αποτέλεσµα να προκαλείται
ταχύτατη θέρµανση και τήξη στο υµένιο Si [1.96].
Παρόλο που το άµορφο πυρίτιο απορροφά το φως όλων των προναφερθέντων
excimer lasers που εκπέµπουν στο UV, το laser XeCl χρησιµοποιείται στις περισσότερες
εφαρµογές κρυστάλλωσης λεπτών υµενίων, γιατί συµφέρει ως προς το κόστος και την
παραγωγικότητα του οπτικού εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για τη διαµόρφωση και
απεικόνιση της ακτίνας laser πάνω στην επιφάνεια του υµενίου [1.96]. Πρωτοπόρος
εµπορικών συστηµάτων excimer laser που χρησιµοποιούνται για κρυσταλλοποιήσεις a-Si,
είναι η γερµανική εταιρεία Lambda Physik [1.96]. Η διάρκεια των παλµών της δέσµης
τυπικών συστηµάτων excimer lasers είναι 10 – 50 ns, συνήθως λειτουργούν µε παλµικό
τρόπο σε συχνότητες κοντά στα 300 Hz, ενώ η ενέργεια του παλµού εξόδου είναι 0.6 – 2 J.
Εµπορικά συστήµατα laser της εταιρείας SOPRA [1.98], έχουν δοκιµαστεί για
κρυσταλλοποίηση υµενίων a-Si. Σε αυτά, η ενέργεια του laser είναι ~ 15 J, η διάρκεια του
παλµού ~ 220 ns και η συχνότητα λειτουργίας ~ 1-5 Hz [1.98].
Το περιβάλλον (η αγωγιµότητά του και οι προσµίξεις που υπάρχουν) και οι συνθήκες
(όπως η ενέργεια του παλµού laser, η διάρκειά του και η πίεση) υπό τις οποίες
επιτυγχάνεται η κρυσταλλοποίηση του αµόρφου πυριτίου από παλµούς laser επηρεάζει τα
χαρακτηριστικά του πολυκρυσταλλικού υλικού και ως αποτέλεσµα τα χαρακτηριστικά των
διατάξεων TFT. Για παράδειγµα, σε περιβάλλον αέρα η απορρόφηση ανεπιθύµητων
ατόµων οξυγόνου συµβάλλει σε αυξηµένη πυκνότητα ατελειών [1.99]. Αντίθετα, σε
περιβάλλον χαµηλής αγωγιµότητας (π.χ. περιβάλλον αργού) ή σε κενό, οι διατάξεις που
κατασκευάζονται παρουσιάζουν καλύτερες ηλεκτρικές επιδόσεις [1.99]. Επιπλέον, η
τραχύτητα

(roughness)

των

επιφανειών

καθορίζεται

άµεσα

από

τις

συνθήκες

κρυσταλλοποίησης και το περιβάλλον. Η µεγάλη τραχύτητα συµβάλλει στην αύξηση της
σκέδασης (scattering) των ελεύθερων φορέων στην επιφάνεια [1.100] και στη µείωση της
ευκινησίας λόγω της τραχύτητας [1.101]. Τέλος, η επανηληψιµότητα από παλµό σε παλµό
σχετίζεται κυρίως µε την παραγωγικότητα του συστήµατος laser, και είναι απαραίτητη
προκειµένου να επιτυγχάνονται οµοιόµορφες κρυσταλλοποιήσεις υµενίων [1.26].
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Το σηµείο τήξης του a-Si βρίσκεται 200-300 Κ χαµηλότερα από το σηµείο τήξης του cSi (1685Κ) [1.102]. Η ταχεία τήξη του a-Si συντελεί στο σχηµατισµό ενός υπέρψυκτου
υγρού (deeply supercooled liquid). Το υπέρψυκτο υγρό κρυσταλλώνεται, είτε πάνω σε
διαθέσιµους σπόρους (seeds) είτε πάνω σε σπόρους που έχουν υποστεί πυρήνωση
(nucleated seeds). Χωρίς την παρουσία της πυρήνωσης (nucleation) των κρυσταλλικών
τµηµάτων (crystalline fractions), δηλαδή των κέντρων κρυστάλλωσης ή εκκίνησης, το υγρό
Si δε θα κρυσταλλωθεί όταν επέλθει ψύξη, µε αποτέλεσµα να επαναστερεοποιηθεί µε τη
µορφή a-Si [1.103]. Αυτή η αµορφοποίηση σχετίζεται µε την πυκνότητα ενέργειας του laser
ως εξής: η θερµότητα τήξης (fusion) που απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της
κρυστάλλωσης, θα τήξει περαιτέρω το υπόλοιπο του a-Si, το οποίο µε τη σειρά του
γρήγορα θα κρυσταλλωθεί. Αυτός ο ταχύς και αυτοσυντηρούµενος µετασχηµατισµός ενός
άµορφου προκατόχου σε πολυκρυσταλλικό καλείται εκρηκτική κρυστάλλωση XC (XC
explosive crystallization) [1.104]. Ο µετασχηµατισµός θα συνεχιστεί έως ότου αποσβεστεί
από την απώλεια θερµότητας που απαιτείται για να αυξηθεί η θερµοκρασία του a-Si στο
σηµείο τήξης του. Έτσι, ανάλογα µε την πυκνότητα ενέργειας του laser και το
µετασχηµατισµό φάσης κατά την τήξη του πυριτίου στην περιοχή που ακτινοβολείται,
ορίζονται τρεις περιοχές κρυστάλλωσης: µια περιοχή για χαµηλή ροή ενέργειας του laser,
µια περιοχή για υψηλή ροή ενέργειας και µια περιοχή για ενδιάµεσες ροές ενέργειας του
laser.
Στην περιοχή κρυστάλλωσης µε χαµηλή ροή ενέργειας του laser [1.105], επιτυγχάνεται
η τήξη του πυριτίου µόνο σε µια συγκεκριµένη έκταση του υµενίου που ακτινοβολείται. Η
ροή ενέργειας δεν είναι τόσο υψηλή, µε αποτέλεσµα ένα στρώµα να παραµένει χωρίς τήξη.
Για το λόγο αυτό η περιοχή αυτή αναφέρεται και ως µερικής τήξης (partial melting). Σε αυτή
την περιοχή ενεργειών πραγµατοποιείται µια εκρηκτική κρυσταλλοποίηση σε συνδυασµό
µε µια κάθετη στερεοποίηση.
Στην περιοχή κρυστάλλωσης µε υψηλή ροή ενέργειας του laser, επιτυγχάνεται πλήρης
τήξη του υµενίου πυριτίου σε όλη του την έκταση. Για το λόγο αυτό η περιοχή αυτή
αναφέρεται και ως πλήρους τήξης (full melting). Για τιµές ροής ενέργειας µεγαλύτερες
αυτής της πλήρους τήξης, δεν έχουν απόµεινει άλλα στερεά κέντρα (solid seeds) προς
κρυστάλλωση [1.106]. Κατά συνέπεια, όσο το υγρό υµένιο ψύχεται και πλησιάζει τη
θερµοκρασία στερεοποίησης (solidification temperature), δε θα στερεοποιηθεί αµέσως,
ακριβώς επειδή ως στερεό πρέπει πρώτα να υποστεί πυρήνωση. Το γεγονός αυτό,
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επιτρέπει στο υµένιο να υπερψυχθεί σε µια θερµοκρασία χαµηλότερη της θερµοκρασίας
στερεοποίησης σε κατάσταση ισορροπίας [1.106]. Το φαινόµενο καλείται undercooling και
αναφέρεται στην απόκλιση της θερµοκρασίας του τηγµένου υµενίου από τη θερµοκρασία
τήξης του, αφού υπάρχει υγρή φάση σε θερµοκρασία χαµηλότερη από το σηµείο τήξης.
Όσο περισσότερο διατηρείται τα φαινόµενο undercooling, η πυρηνοποίηση µπορεί να
συµβεί και στο υγρό πυρίτιο (liquid-Si, l-Si) και να πυροδοτήσει XC στο υποκείµενο a-Si. Το
µέγεθος των κόκκων που επιτυγχάνονται σε αυτή την περιοχή είναι πολύ µικρό (της τάξης
των δεκάδων νανοµέτρων σε διάµετρο) [1.107, 1.108].
Σε µια µικρή ενδιάµεση περιοχή ροών ενέργειας, η διαδικασία κρυστάλλωσης έχει σαν
αποτέλεσµα την πλήρη τήξη κάποιων θέσεων του υµενίου, ενώ ανάµεσα σε αυτές τις
θέσεις εντοπίζονται νησίδες στερεού υλικού (δηλαδή, το τηγµένο υµένιο δεν είναι συνεχές)
[1.109]. Για αυτό και αυτή η περιοχή κρυστάλλωσης καλείται σχεδόν πλήρους τήξης (near
complete melting). Καθώς οι νησίδες είναι κέντρα στερεοποίησης, αποτελούν τη βάση για
πλευρική ανάπτυξη η οποία διαδίδεται στο τηγµένο υλικό. Έτσι, η διαδικασία
κρυστάλλωσης για την περιοχή αυτή ονοµάζεται και υπερπλευρική ανάπτυξη (Super
Lateral Growth, SLG) [1.105]. Η περιοχή SLG παρατηρείται κατά τη µετάβαση ανάµεσα σε
δύο φάσεις και δεν αποτελεί µεµονωµένη φάση, παρόλο που διαρκεί πεπερασµένο
χρονικό διάστηµα. Θεωρείται ως ένα παράθυρο πυκνότητας ενέργειας (energy-density
process window) στο οποίο και επιτυγχάνονται πολυκρυσταλλικές δοµές µε πολύ µεγάλους
κόκκους [1.110]. Η επαναληψιµότητα (οµοιοµορφία, σταθερότητα) των διαδοχικών παλµών
της δέσµης των lasers και η µεγάλη διακύµανση των τοπικών συνθηκών τήξης συντελούν
στην ανοµοιόµορφη τήξη, αφού οι δηµιουργούµενοι κόκκοι διαφοροποιούνται στον
κρυσταλλογραφικό

προσανατολισµό

και

στην

πυκνότητα

των

ατελειών.

Επειδή

δηµιουργούνται υµένια µε µεγάλες διακυµάνσεις ιδιοτήτων κατά µήκος τους, η διαδικασία
SLG θεωρείται ασταθής.
Σε όλες τις συµβατικές διαδικασίες κρυσταλλοποίησης µε χρήση laser, το υπόστρωµα
σαρώνεται από τη δέσµη µε στόχο να προκαλέσει σχεδόν πλήρη τήξη (near complete
melting). Στη συνέχεια διαδοχικοί παλµοί στην ίδια έκταση του υµενίου βελτιώνουν το
µέγεθος (κυρίως µε επιµήκυνση της διάρκειάς τους) και την οµοιογένεια των
µονοκρυσταλλικών περιοχών. Η ακτινοβόληση της ίδιας έκτασης του υµενίου µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους: i) µε επικαλυπτόµενες διαδοχικές ρίψεις παλµών (shots)
ii) µε παλµούς που ακτινοβολούν στατικά την ίδια έκταση του υµενίου πολλές φορές. Ο
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πρώτος τρόπος συνήθως χρησιµοποιείται για µικρά ενώ ο δεύτερος για µεγάλα εύρη
παλµών. Επιπλέον, η ποιότητα του υλικού και η ρυθµαπόδοση της διαδικασίας θέτουν
περιορισµούς στην απόσταση της επικάλυψης των παλµών και στον αριθµό των ρίψεων
του laser αντίστοιχα.
Το κυριότερο µειονέκτηµα της διαδικασίας των πολλαπλών ακτινοβολήσεων µε φως
laser είναι οι ανεπιθύµητες προσµίξεις του περιβάλλοντος που εισέρχονται στο υµένιο κατά
τη διάρκεια της ανόπτησής του και οι οποίες περιορίζονται στο κενό ή και σε άλλα
ελεγχόµενα περιβάλλοντα. Αυτές οι προσµίξεις (π.χ. το οξυγόνο), έχει βρεθεί ότι
επηρεάζουν σηµαντικά την επιφανειακή τραχύτητα των poly-TFTs. Πιο συγκεκριµένα, ο
µηχανισµός σχηµατοποίησης της τραχύτητας εξηγείται από τη διαφορά πυκνότητας µεταξύ
του τηγµένου και του στερεού πυριτίου [1.111]. Καθώς το τηγµένο Si στερεοποιείται,
ταυτόχρονα διαστέλλεται από τη στιγµή που η πυκνότητα του στερεού πυριτίου είναι
µικρότερη αυτής του υγρού πυριτίου. Για κάθετη επανάπτυξη, οι συνέπειες στην
επιφανειακή τραχύτητα είναι ασήµαντες, ενώ στην περίπτωση της πλευρικής ανάπτυξης,
το υγρό πυρίτιο µεταφέρεται πλευρικά ωθούµενο από το µέτωπο ανάπτυξης. Έτσι, όταν
δύο

µέτωπα

ανάπτυξης

συγκρούονται,

το

συσσωρευµένο

υγρό

προεξέχει

και

στερεοποιείται µε τη µορφή κορυφογραµµής (ridge), η οποία σχετίζεται µε το σχηµαντισµό
του κοκκώδους ορίου σε αυτή την περιοχή. Στην περίπτωση που τρία ή και περισσότερα
µέτωπα ανάπτυξης συγκρούονται, στο σηµείο σύγκρουσης σχηµατίζεται λοφίσκος (hillock).
Το ύψος του λοφίσκου µπορεί να είναι της τάξης του πάχους του υµενίου [1.112]. Μια λύση
στο πρόβληµα της επιφανειακής τραχύτητας, είναι η εφαρµογή ενός σχήµατος πολλαπλών
ακτινοβολήσεων, στο οποίο η µια ακτίνα χρησιµοποιείται για την κρυστάλλωση στη
βέλτιστη πυκνότητα ενέργειας και η επόµενη (ή επόµενες) µε µικρότερη ροή ενέργειας για
την τήξη µόνο της επιφάνειας επιπεδοποίησής της [1.63].
Η κρυστάλλωση SLG παλµικού laser (pulse-laser-induced SLG) θεωρείται µια από τις
πιο αξιόλογες συµβατές µε υποστρώµατα χαµηλής θερµοκρασίας µεθόδους, για τη
δηµιουργία χαµηλής πυκνότητας ατελειών στο εσωτερικό των κόκκων καθώς και µεγάλα
µεγέθη κόκκων. Παρόλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε υπάρχουν κάποια ζητήµατα που
αναζητούν λύση και το πιο σηµαντικό από αυτά είναι η οµοιοµορφία των υµενίων-Si στις
διατάξεις TFT, αφού µόνο λίγα κοκκώδη όρια τυχαίας διεύθυνσης εµφανίζονται στην
περιοχή του ενεργού καναλιού. Επίσης, το παράθυρο της πυκνότητας ενέργειας που
σχετίζεται µε την εν λόγω κρυστάλλωση (energy-density process window) είναι πολύ µικρό,
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στην περίπτωση της µετάβασης από την κατάσταση της ατελούς τήξης σε αυτήν της
ηµιτελούς τήξης και η αδυναµία της ακρίβειας στον έλεγχο της θέσης των κοκκωδών ορίων
(και κατά επέκταση της τοποθέτησης του καναλιού µέσα σε έναν κόκκο). Εκτενής
ερευνητική δραστηριότητα έχει πραγµατοποιηθεί για την ανάπτυξη και τον έλεγχο της
τεχνικής SLG για µεγάλο εύρος τιµών πυκνότητας ενέργειας, έτσι ώστε να µην είναι
σταθερή µόνο για ένα πολύ µικρό παράθυρο ενεργειών. Όλη αυτή η ερευνητική
προσπάθεια έχει αποδοθεί ως µέθοδοι ελεγχόµενης υπερπλευρικής ανάπτυξης (Controlled
SLG, C-SLG) [1.113]. Απώτερος τους σκοπός είναι ο έλεγχος των κέντρων για την
επέκταση της πλευρικής ανάπτυξης χρησιµοποιώντας µεγάλου εύρους τιµές πυκνότητας
ενέργειας (µε αποτέλεσµα να µην επηρεάζεται η όλη διαδικασία από διακυµάνσεις της
πυκνότητας ροής ενέργειας του laser). Πρακτικά, αυτό σηµαίνει ότι η προσπάθεια
κατευθύνεται στον ακριβή έλεγχο της οµοιοµορφίας, του µεγέθους και της θέσης των
κόκκων και κοκκωδών ορίων, αφού τα παραπάνω συναρτώνται µε την απόσταση (το
µήκος) της πλευρικής ανάπτυξης (Lateral Growth Length, LGL) και το εύρος της πλήρως
τηγµένης περιοχής. Η απόσταση των πλευρικών κρυστάλλων περιορίζεται από: α) την
εκκίνηση της πυρηνοποίησης στην τηγµένη ζώνη ή β) την σύγκρουση των πλευρικά
αναπτυσσόµενων κρυστάλλων προς την αντίθετη µεριά της τηγµένης περιοχής. Από την
σκοπιά του τεχνικού εξοπλισµού οι µέθοδοι C-SLG µπορούν να διαιρεθούν σε δύο βασικές
οµάδες [1.114]: i) Μέθοδοι C-SLG βασιζόµενες στη λιθογραφία (lithography-based C-SLG),
ii) Μέθοδοι C-SLG µε χρήση οπτικών µέσων (optics-based C-SLG), στις οποίες δεν
υπάρχει µεσολάβηση βηµάτων λιθογραφίας (η κρυστάλλωση SLS που θα αναφερθεί
αποτελεί παράδειγµα µεθόδου C-SLG µε χρήση οπτικών µέσων).
Οι µέθοδοι C-SLG που βασίζονται στη λιθογραφία [1.115], στηρίζονται στην τοπική
αλλαγή των συνθηκών πλήρους τήξης ή ισοδύναµα στην τοπική µεταβολή των τιµών της
ενέργειας κρυσταλλοποίησης. Αυτό είναι δυνατόν να συµβεί εφόσον µεταβληθεί το ποσό
του

προσπίπτοντος

φωτός

που

δεσµεύεται

εντός

του

υµενίου-Si

µε

χρήση

αντιανακλαστικών επιστρώσεων (anti-reflective coatings). Εκτός της αλλαγής της
ανακλαστικότητας, οι επιστρώσεις αυτές (capping layers) δρουν ως δεξαµενή θερµότητας
(heat sink) για τη θερµότητα που απορροφάται από το υµενίο-Si. Στη µεταβολή των τιµών
της ενέργειας κρυσταλλοποίησης συντελούν δύο ακόµη παράγοντες: το πάχος του µονωτή
και το πάχος του υµενίου-Si. Έτσι, οι συνθήκες πλήρους τήξης τροποποιούνται από την
ύπαρξη της δεξαµενής θερµότητας και του πάχους του µονωτή και του υµενίου, µε
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αποτέλεσµα ο έλεγχος και η γνώση των προαναφερθέντων να επιτυγχάνει βέλτιστες
συνθήκες ανάπτυξης C-SLG και εντοπισµό των κόκκων.
Στις µεθόδους C-SLG που βασίζονται στη χρήση οπτικών µέσων [1.116], απαιτούνται
σύνθετα συστήµατα ακτινοβολίας laser ώστε να επιτυγχάνεται προβολή και εστίαση της
δέσµης. Ιδιαίτερη προσοχή χρήζει το θέµα της ευθυγράµµισης (alignment). Το σχέδιο της
διαµορφωµένης δέσµης (modulated light pattern) πρέπει να είναι ευθυγραµµισµένο
κατάλληλα για τα επόµενα στάδια της λιθογραφίας.
H τεχνική της διαδοχικής πλευρικής στερεοποίησης (Sequential Lateral Solidification,
SLS) εµπίπτει στην κατηγορία των µεθόδων C-SLG στις οποίες γίνεται χρήση οπτικών
µέσων. Η τεχνική SLS βασίζεται στην ανάπτυξη κέντρων κρυστάλλωσης (ή εκκίνησης) Si
τα οποία µπορούν να µετατοπιστούν επιταξιακά προς την επιθυµητή πλευρική διεύθυνση
[1.117]. Το άµορφο υµένιο ακτινοβολείται µέσα από µάσκα µε ενέργεια παλµού ικανή να
προκαλέσει τη πλήρη τήξη του υµενίου, ενώ ταυτόχρονα µετακινείται το υπόστρωµα. Οι
θέσεις του υµενίου που τήκονται είναι αυτές που εκτίθενται στην ακτινοβολία που διέρχεται
από τις οπές της µάσκας. Ο ακριβής έλεγχος του πάχους της τηγµένης ζώνης (moltenzone width) είναι καθοριστικός, ώστε η στερεοποίηση να αναπτυχθεί πλευρικά και όχι
εξαιτίας εκτενούς πυρήνωσης (copious nucleation) εντός του υπέρψυκτου (undercooled)
τηγµένου στερεού (molten solid). Για το λόγο αυτό, αποδίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα σε όλους
αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη ροή θερµότητας (heat flow) εντός της
έκτασης του υµενίου που ακτινοβολείται από το laser, µε αποτέλεσµα η πλευρική ανάπτυξη
να πραγµατοποιείται από θέσεις που καλύπτονται από τη µάσκα προς τις θέσεις του
υµενίου που έχει πραγµατοποιηθεί τήξη [1.118, 1.119]. Η µετατόπιση του υποστρώµατος
κάτω από τη µάσκα γίνεται σε απόσταση µικρότερη από την απόσταση (το µήκος SLG)
πλευρικής στερεοποίησης ενός απλού παλµού [1.120]. Ακολουθεί νέα ακτινοβόληση. Με
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η πλήρης τήξη της εκτιθέµενης περιοχής. Η πλευρική
στερεοποίηση πραγµατοποιείται από την άκρη της τηγµένης περιοχής η οποία
καταλαµβάνει την περιοχή που κρυσταλλοποιήθηκε κατά την προηγούµενη ακτινοβόληση.
Η όλη διαδικασία πραγµατοποιείται σε περιβάλλον αέρα και θερµοκρασία δωµατίου
[1.119]. Η τεχνική SLS ELA είναι συµβατή µε υποστρώµατα τα οποία απαιτούν χαµηλές
θερµοκρασίες και είναι κατάλληλη για εφαρµογές επιπέδων οργανικών οθονών. Επιπλέον,
επιτυγχάνει το σχηµατισµό κόκκων µεγάλου µεγέθους (< 3 µm), περίπου 10 φορές
µεγαλύτερο από το µέγεθος των κόκκων συµβατικών µεθόδων κρυστάλλωσης ELA, και
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εκτενούς κατευθυντικότητας. Με τη χρήση της µάσκας η ακρίβεια της θέσης που
κρυσταλλώνεται είναι της τάξης των 0.1 µm. Επίσης, η τεχνική αυτή έχει αυξηµένη
ρυθµαπόδοση και µειωµένο κόστος. Τα υµένια που προκύπτουν παρουσιάζουν µεγάλες
ευκινησίες φορέων [1.120]. Ωστόσο, υπάρχουν και θέµατα τα οποία πρέπει να επιλυθούν.
Η επιφανειακή τραχύτητα των υµενίων [1.119] και η απόσταση των κοκκωδών ορίων η
οποία φτάνει σε µια τιµή κόρου, η οποία κλιµακώνεται µε το πάχος του υµενίου [1.121],
συνεχίζουν να αποτελούν σηµαντικά προβλήµατα. Η επικάλυψη (overlap) των παλµών µε
πολλές ριπές, µπορεί να συντελέσει αφενός στη µείωση της τραχύτητας και αφετέρου στη
µη οµοιοµορφία του υµενίου [1.121].
Η σύγχρονη τάση στην τεχνολογία κρυσταλλοποίησης (Σχήµα 1.3) είναι: i) προς την
κατεύθυνση εξέλιξης των προηγµένων τεχνικών laser µε βάση τις µεθόδους C-SLG µε
σκοπό τον έλεγχο της θέσης (location control) [1.122], δηλαδή την ευθυγράµµιση των
κρυσταλλικών νησίδων (crystal islands) µε την ενεργό περιοχή της διάταξης, ii) προς την
κατεύθυνση του συνδυασµού των τεχνικών µε χρήση laser µε τις τεχνικές SPC (π.χ.
MIC+ELA) [1.87].

Σχήµα 1.3: Προηγµένα σχήµατα ανόπτησης µε laser.

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε, για την κρυσταλλοποίηση του a-Si πολλοί ερευνητές
χρησιµοποιούν laser συνεχούς κύµατος (Continuous Wave, CW) [1.123], αντί για παλµικά.
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§1.3. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.
Τα τρανζίστορ λεπτών υµενίων, όπως αναφέρθηκε και στην § 1.1, χρησιµοποιήθηκαν
αρχικά κυρίως για εφαρµογές απεικόνισης LCD. Από την πρώτη οθόνη LCD του Brody το
1973, τις πρώτες οθόνες LCD µε TFTs a-Si το 1982, c-Si το 1982 και p-Si το 1983, την
πρώτη έγχρωµη οθόνη πλήρους κίνησης (full motion) µεγάλων διαστάσεων (14 ίντσες) µε
τη χρήση a-Si TFT το 1988, την πρώτη έγχρωµη οθόνη πλήρους κίνησης και διαστάσεων
8.6 ιντσών που να κρεµάται στον τοίχο το 1991 µέχρι και σήµερα, οι αρχές λειτουργίας των
έγχρωµων οθονών που χρησιµοποιούν τα TFTs στον ενεργό πίνακα οδήγησης του
ρεύµατος (AMLCDs) παραµένουν περίπου οι ίδιες [1.19].
Μια τυπική επίπεδη έγχρωµη οθόνη (Flat Panel Display, FPDs) LCD-TFT, αποτελείται
από (Σχήµα 1.4.α) [1.19, 1.124]: i) µια πηγή που παράγει το λευκό φως, ii) τον ενεργό
πίνακα των στοιχείων TFTs, τα οποία βρίσκονται πάνω στο διαφανές υπόστρωµα γυαλιού
από το οποίο διέρχεται το φώς, iii) τους υγρούς κρυστάλλους και iv) τα χρωµατικά φίλτρα
(πολωτές φωτός). Βεβαίως, το όλο σύστηµα είναι πολύ πιο σύνθετο και δεν θα περιγραφεί
εδώ. Ο ρόλος των TFTs, είναι να φορτίζουν ή να αποφορτίζουν τον πυκνωτή αποθήκευσης
ο οποίος βρίσκεται στο άκρο τους (Σχήµα 1.4.β). Ανάλογα µε το φορτίο (τάση) του
πυκνωτή, ο υγρός κρύσταλλος τροφοδοτείται µε ισχύ και τα µόριά του προσανατολίζονται
σε τέτοια γωνία, ώστε να επιτρέπουν την διέλευση της κατάλληλης ποσότητας του φωτός
(Σχήµα 1.4.γ) ή να τη διακόπτουν. Για λόγους οικονοµίας ισχύος, το σύστηµα των
ηλεκτρονικών βρίσκεται στην κατάσταση power-off (Σχήµα 1.4.γ) όταν περνάει το φώς
[1.125]. Αφού προσανατολιστούν τα µόρια του υγρού κρυστάλλου, υπάρχει ένα χρωµατικό
φίλτρο (πολωτής), το οποίο αφήνει να περάσει το αντίστοιχο µήκος κύµατος του φωτός
(κόκκινο, πράσινο και µπλε) έτσι ώστε να µπορούν να απεικονιστούν οι συνιστώσες του
χρωµατικού συστήµατος RGB (Red Green Blue). ∆ηλαδή, το φως αφού διέλθει από τον
πρώτο πολωτή, το υπόστρωµα των TFTs, το ηλεκτρόδιο ITO, τον υγρό κρύσταλλο, το
χρωµατικό φίλτρο και τον δεύτερο πολωτή, φτάνει στην επιφάνεια απεικόνισης σε µια
οθόνη που λειτουργεί µε απεικόνιση τύπου µετάδοσης (transmissive mode) [1.125]. Σε
κάθε εικονοστοιχείο (pixel) µιας οθόνης LCD-TFT αντιστοιχούν τρία υπό-εικονοστοιχεία
(sub-pixels) καθένα από τα οποία έχει ένα TFT για να ελέγχει την πόλωση του υγρού
κυστάλλου για το αντίστοιχο βασικό χρώµα (RGB) ή την απόχρωση [1.125].
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Σχήµα 1.4: Η λειτουργία των TFTs στις οθόνες LCDs.

Τα TFTs βρίσκονται σε µια διάταξη µήτρας όµοια µε αυτή των µνηµών τυχαίας
προσπέλασης (Static Random Access Memory, SRAM), µε γραµµές σάρωσης (scan
drivers) ή γραµµές πύλης Χ και δεδοµένων (data drivers) ή γραµµές πηγής Υ που φέρουν
τα σήµατα βίντεο (Σχήµατα 1.4 δ και ε) που χρησιµεύουν αντίστοιχα για τη µεταγωγή (από
την κατάσταση ON/OFF) των TFTs που λειτουργούν σα διακόπτες και τη φόρτιση /
εκφόρτιση του κατάλληλου πυκνωτή (Σχήµα 1.4.ε) στα κατάλληλα επίπεδα τάσης [1.19].
Οι περισσότερες οθόνες LCD του εµπορίου χρησιµοποιούν TFTs των οποίων το υµένιό
τους είναι από υδρογονωµένο άµορφο (a-Si:Η) [1.125]. Τα TFTs µε ενεργό υλικό a-Si,
παρουσιάζουν µικρές ευκινησίες (< 2 cm2/Vs) και µικρά επίπεδα ρεύµατος. Οι µικρές
ευκινησίες περιορίζουν τη χρήση των TFTs a-Si σε εφαρµογές που απαιτούν µικρές
συχνότητες σάρωσης της εικόνας (για αυτό οι περισσότερες LCD οθόνες µε TFTs a-Si είναι
το πολύ µέχρι 100 Hz), ενώ τα µικρά επίπεδα ρεύµατος και τα µεγάλα επίπεδα διαρροής
περιορίζουν τη γωνία θέασης, τη φωτεινότητα, την αντίθεση και το µέγεθος των οθονών
[1.125]. Ωστόσο, οι απαιτήσεις της πλειονότητας των εφαρµογών καλύπτονται από τις
επιδόσεις των a-Si TFTs τα οποία έχουν κατακτήσει και το µεγαλύτερο µέρος της αγοράς.
Σε άλλες εφαρµογές π.χ. παιχνιδιών µε γραφικά, επειδή οι απαιτούµενες συχνότητες
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σάρωσης της εικόνας είναι µεγαλύτερες, τα TFTs a-Si δεν είναι κατάλληλα και για αυτό το
λόγο τα ακριβότερα TFTs p-Si µε τις µεγαλύτερες ευκινησίες ( > 100 cm2/Vs)
χρησιµοποιούνται. Ωστόσο, το οικονοµικό κόστος είναι αυτό που προς το παρόν
καθηλώνει τη χρήση τους σε πολύ λίγες εµπορικές εφαρµογές. Η ανάπτυξη µιας µαζικής
και οικονοµικής τεχνολογίας ανόπτησης του υµενίου θα παρακάµπψει το εµπόδιο
(breakthrough) του κόστους για τα poly-Si TFTs [1.124].
Οι σύγχρονες οθόνες κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα διάφορα πρότυπα ανάλυσης
της απεικόνισης (display formats of resolutions), τα οποία σχετίζονται µε τον αριθµό των
pixels που έχει η οθόνη (Πίνακας 1.2) [1.125]. Οι οθόνες υψηλής ευκρίνειας (High
Definition TV, HDTV), διακρίνονται από τρεις βασικές παραµέτρους [1.125]: i) την ανάλυση
που καθορίζει και το µέγεθος του πλαισίου της εικόνας (frame size), ii) τον τρόπο σάρωσης
της εικόνας µε κλιµακωτή ή πεπλεγµένη σάρωση (progressive/interlaced scanning) και iii)
από τον ρυθµό των πλαισίων ανά δευτερόλεπτο (frame rate). Τα συστήµατα απεικόνισης
HDTV απαιτούν την ύπαρξη τουλάχιστον 720 γραµµών. Αυτή η απαίτηση σε συνδυασµό
µε τους µεγάλους ρυθµούς των πλαισίων, οδηγεί στην ανάγκη χρήσης των poly-TFTs που
έχουν µεγάλες ευκινησίες για το σκοπό της υλοποίησης HDTV σε FPDs [1.125].
Πρότυπο

Στήλες

Γραµµές

Pixels

VGA

640

480

307200

SVGA

800

600

480000

XGA

1024

768

786432

SXGA

1280

1024

1310720

UXGA

1600

1200

19200000

QXGA

2048

1536

3145728

QSXGA

2560

2048

5242800

QUXGA

3200

2400

7680000

Πίνακας 1.2: Η ανάλυση των οθονών.

Για παράδειγµα [1.126], για ρυθµό video (60 Hz ρυθµό ανανέωσης), VGA (640 x 480
pixels) απεικόνιση και χρόνο πλαισίου 16.7 ms ο χρόνος σάρωσης µιας γραµµής θα είναι
16.7 ms / 480 = 35 µs. Για αυτό, η σταθερά χρόνου RONCpixel (η αντίσταση συσχετίζεται µε
το τρανζίστορ και η χωρητικότητα µε όλο το pixel, περιλαµβάνοντας τη χωρητικότητα
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αποθήκευσης του πυκνωτή και την παρασιτική χωρητικότητα του υγρού κρυστάλλου) του
pixel θα πρέπει να είναι µικρότερη από 3.5 µs. Για Cpixel = 1 pF (τυπική τιµή), η RON πρέπει
να είναι µικρότερη από 3.5 MΩ. Η αντίσταση ενός MOS TFT στη γραµµική περιοχή αγωγής
(κατάσταση ON), δίνεται από µια σχέση που θα αναφερθεί στο Κεφάλαιο 2. Λύνοντας αυτή
τη σχέση ως προς την ελάχιστη τιµή W/L και αντικαθιστώντας τυπικές τιµές για a-Si TFT θα
ισχύει: (W/L)a-Si =(2/µeff)/[Cox(VGS-Vth)RONmax]=(2/0.7)/[(2.5x10-8)(20-2.5)(3.5x106)]=1.87. Για
την περίπτωση ενός poly-Si TFT µε πάχος SiO2 πύλης 100 nm, λύνοντας τη ίδια σχέση ως
προς την ελάχιστη τιµή W/L και αντικαθιστώντας τιµές σχετικά ξεπερασµένες για την
τεχνολογία

των

poly-Si

TFT,

οµοίως

βρίσκεται:

(W/L)poly-Si=(2/µeff)/[Cox(VGS-Vth)

RONmax]=(2/50)/[(3.45x10-8)(20-2.5)(3.5x106)]=0.018, δηλαδή 100 φορές µικρότερο από το
απαιτούµενο για a-Si TFT. Για αυτό, οι poly-Si TFT AMLCD έχουν µεγαλύτερο άνοιγµα
διαφράγµατος (aperture ratio) από τις οθόνες a-Si TFT AMLCD, για δεδοµένο µέγεθος
οθόνης και δεδοµένη ανάλυση. Σε ότι αφορά τον αποµονωτή (buffer) ενός οδηγού των
γραµµών σάρωσης, αν υποτεθεί ότι υλοποιείται από MOSFETs, η ισοδύναµη αντίσταση
εξόδου στην κατάσταση αγωγής (Ron) η οποία απαιτείται είναι 18 kΩ (η απαίτηση αυτή
καθορίζεται από τις ανάγκες του συστήµατος). Χρησιµοποιώντας poly-TFTs στον ενεργό
πίνακα, ο απαιτούµενος λόγος W/L θα είναι: (W/L)poly-Si = (2/50)/[(3.45x10-8)(20-2)(18x103)]
= 3.6 (πολύ λογική τιµή). Άρα, τα κυκλώµατα οδήγησης των γραµµών σάρωσης (scan-line
driver circuitry) µπορούν να υλοποιηθούν µε poly-Si TFTs. Επιπλέον, το µέγεθος ενός pixel
καθορίζεται από τον τύπο: (4D/5)/C=(3D/5)/R, όπου D η διαγώνια διάσταση της οθόνης σε
ίντσες, C ο αριθµός των στηλών και R ο αριθµός των γραµµών. Έτσι, για ένα δεδοµένο
µέγεθος οθόνης και ένα δεδοµένο πρότυπο ανάλυσης της εικόνας, σε κάθε pixel
αντιστοιχούν TFTs ορισµένης επιφανείας W/L που θα πρέπει να δόσουν συγκεκειµένα
επίπεδα ρεύµατος. Αυτή η παρατήρηση είναι σηµαντική και δείχνει τη χρησιµότητα των
αποτελεσµάτων αυτής της εργασίας, καθώς όπως θα φανεί η αξιοπιστία µιας διάταξης
εξαρτάται από το εύρος W του καναλιού και άρα από το λόγο W/L. Συνδέοντας TFTs
παράλληλα ή σε σειρά, δηµιουργούνται ισοδύναµες διατάξεις που να δίνουν τα ίδια αρχικά
επίπεδα ρεύµατος, µπορεί και να είναι πιο αξιόπιστες µε την πάροδο του χρόνου
λειτουργίας.
Με την εξέλιξη των TFTs (και ειδικότερα των p-Si TFTs που έχουν βελτιωµένα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά), είναι δυνατή η ολοκλήρωση σε κοινό υπόστρωµα όλων των
περιφερειακών (peripheral) ηλεκτρονικών οδήγησης ρεύµατος, αποµονωτών (buffers),
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καταχωρητών ολίσθησης (shift registers), µετατροπέων σήµατος ψηφιακού σε αναλογικό
(DAC), της εξωτερικής µνήµης, της κεντρικής µονάδας επεξεργασίας (CPU) και του
τµήµατος τροφοδοσίας που µπορεί

να αποτελείται

από φωτοβολταϊκά στοιχεία

προκειµένου τα συστήµατα να είναι ενεργειακά αυτόνοµα (Σχήµα 1.5) [1.124].

Σχήµα 1.5: Οι απαιτήσεις που µπορούν να καλυφθούν από τη βελτίωση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των
poly-Si TFTs και την υλοποίηση ενός SoG (System on Glass).

Για παράδειγµα, poly-Si TFTs µε ευκινησίες 100, 300 και 500 cm2/Vs, µπορούν να
στηρίξουν αντίστοιχα την ολοκλήρωση στο ίδιο υπόστρωµα µε την οθόνη των
περιφερειακών ηλεκτρονικών οδήγησης, του DAC ή της µνήµης και της CPU [1.124]. Η
εταιρία Sharp [1.127], έχει υλοποιήσει µε επιτυχία µια κεντρική µονάδα επεξεργασίας των
8-bit πάνω σε γυάλινο υπόστρωµα, µε τη χρήση poly-TFTs για δοκιµαστικούς σκοπούς.
Αυτό το επίτευγµα δίνει ελπίδες για την ολοκλήρωση της µονάδας επεξεργασίας, της
οθόνης και των υπόλοιπων περιφερειακών σε κοινό γυάλινο υπόστρωµα στην υλοποίηση
υπολογιστικών συστηµάτων [1.127].
Η επιδίωξη για βελτιστοποίηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των poly-Si TFTs,
υλοποιεί το στόχο του συστήµατος σε πάνελ (System on Panel, SOP) ή ειδικά όταν το
υπόστωµα είναι γυαλί του συστήµατος σε γυαλί (System on Glass, SoG) [1.124], όπου όλα
τα ηλεκτρονικά ενός συστήµατος θα είναι υλοποιηµένα στην ίδια τεχνολογία (Σχήµα 1.5). Η
ολοκλήρωση πάνω στο ίδιο υπόστρωµα θα επιφέρει: i) επιπρόσθετη αύξηση της ταχύτητας
και µείωση της καταναλισκούµενης ισχύος των κυκλωµάτων λόγω µείωσης του αριθµού
των διασυνδέσεων, ii) µεγαλύτερη πυκνότητα ολοκλήρωσης λόγω µικρότερης επιφάνειας,
αφού όλα τα κυκλώµατα θα είναι διαθέσιµα πάνω στο ίδιο chip (System on Chip, SoC), iv)
µεγαλύτερη σταθερότητα λόγω αποφυγής της διαφοροποίησης (variation) από chip σε chip
και v) µείωση του κόστους [1.128]. Η βελτιστοποίηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των
poly-Si TFTs δε συσχετίζεται µόνο µε την αύξηση της ευκινησίας. Η µείωση της τάσης
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κατωφλίου και του ρεύµατος κατωφλίου έχει ως άµεσο αποτέλεσµα τη µείωση της
απαιτούµενης τάσης τροφοδοσίας και της στατικής συνιστώσας της ισχύος (low voltage low
power). Τα χαρακτηριστικά ενός συστήµατος, οι επιδόσεις και οι πιθανές εφαρµογές του,
καθορίζονται πλήρως από τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων [1.129].
Μια άλλη ενδιαφέρουσα εφαρµογή των TFTs, βρίσκεται στην υλοποίηση εύκαµπτων
οθονών και ηλεκτρονικών (flexible electronics) [1.130]. Τα τελευταία χρόνια, η χρήση
οργανικών υλικών στο υµένιο έκανε δυνατή την ολοκλήρωση τρανζίστορ λεπτού υµενίου
(Organic TFTs, OTFs) πάνω σε πλαστικά υποστρώµατα και την ολοκλήρωση σε
υποστρώµατα πολυµερών ή και χαρτιού (TFT on paper), δηλαδή πάνω σε εύκαµπτα
υποστρώµατα, λόγω της µικρής ανώτερης θερµοκρασίας (<200oC) η οποία διατηρείται
κατά τη διάρκεια όλων κατασκευαστικών σταδίων. Η ολοκλήρωση πάνω σε εύκαµπτα
υποστρώµατα θα επιτρέψει την ανάπτυξη φορητών ηλεκτρονικών (wearable electronics)
και συστηµάτων, ηλεκτρονικών υφασµάτων (e-textiles), ηλεκτρονικού χαρτιού (electronic
paper), ηλεκτρονικών επιδερµίδων (electronic skins), αναδιπλούµενων οθονών (rollable
displays) και οθονών LCD βαφής ή ταπετσαρίας (paintable, tapestry) που θα απλώνονται
σε τεράστιες επιφάνειες, εκτυπώσιµων διατάξεων λεπτών υµενίων (printable TFTs) ακόµα
κα πάνω σε µεταλλικά αγώγιµα σώµατα (bulk metallic conductivity) [1.130]. Αυτές οι
διατάξεις µπορούν να έχουν µικρό βάρος, χαµηλό κόστος, µικρές ή µεγάλες διαστάσεις και
ελαστικά σχήµατα. Ωστόσο, οι ηλεκτρικές επιδόσεις τους (όπως η ευκινησία και η
σταθερότητα) είναι προς το παρόν φτωχές, ενώ και οι µηχανικές τάσεις (mechanical
stresses) που ασκούνται στα διάφορα µέρη ενός ολοκληρωµένου πάνω σε εύκαµπτο
υπόστρωµα είναι µεγάλες [1.130].
Στις εφαρµογές υψηλών συχνοτήτων, οι δυνατότες των TFTs poly-Si είναι µεγαλύτερες
από αυτές των TFTs a-Si για πιθανή χρήση, λόγω της κατά πολύ µεγαλύτερης ευκινησίας
που διαθέτουν [1.131]. Τα TFTs µε υµένια νανοκρυσταλλικού πυριτίου (nc-Si) ως ενεργό
υλικό διαθέτουν ευκινησίες ανάµεσα σε αυτές του a-Si και του p-Si και αποτελούν µια
φθηνή εναλλακτική λύση [1.131]. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των TFTs σε εφαρµογές RF
(Radio-Frequency) ευέλικτων στρατιωτικών και εµπορικών συστηµάτων επικοινωνιών και
δικτύων αισθητήρων, όπως σε ετικέτες αναγνώρισης ραδιοσυχνοτήτων (RFID, Radio
Frequency Identification Tags) [1.131], θα βελτιώσουν τη φορητότητα και την αυτόνοµη
επικοινωνία ανάµεσα στους κόµβους (έµβιους ή όχι) ενός δικτύου και θα συνεισφέρουν
στην

παρακολούθηση

µεγάλων

χώρων
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πολυκαταστήµατα. Επιπλέον, η ανάπτυξη συστηµάτων αισθητήρων και κεραιών που θα
ενσωµατώνουν τα TFTs στο κοµµάτι RF front-end, θα επιτρέψει την παρακολούθηση
διαφόρων σηµείων ενδιαφέροντος (π.χ. τους κραδασµούς των γεφυρών από σεισµούς, την
πυρκαγιά που εξαπλώνεται σε ένα δάσος ή τη διαρροή φυσικού αερίου σε αγωγούς
µεταφοράς). Η εξέλιξη και εφαρµογή της τεχνολογίας των λεπτών υµενίων σε µεγάλες
επιφάνειες θα κάνει πιο αποτελεσµατικά και οικονοµικά τα προαναφερθέντα συστήµατα.
Πρέπει να τονιστεί ότι πολλά από αυτά τα συστήµατα έχουν υλοποιηθεί και σε τεχνολογίες
TFTs [1.131].
Το poly-Si έχει χρησιµοποιηθεί σε διάφορους αισθητήρες, όπως σε οπτικούς
αισθητήρες, αισθητήρες επιτάγχυνσης και αισθητήρες πίεσης [1.131]. Σε αισθητήρες
πίεσης [1.27], ένα λεπτό στρώµα poly-Si τοποθετείται πάνω από το οξείδιο και
σχηµατίζονται αντιστάτες στο πολυκρυσταλλικό υλικό (µε νόθευση). Ένα άνοιγµα
εγχαράσεται µέσω του υποστρώµατος, αφήνοντας µια λεπτή µεµβράνη οξειδίου και
πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Όταν ασκείται πίεση στη µεµβράνη, το πολυκρυσταλλικό
υλικό παραµορφώνεται και οι τιµές των αντιστάσεων µεταβάλλονται. Επειδή οι αντιστάτες
είναι αποµονωµένοι από το υπόστρωµα λόγω της ύπαρξης του οξειδίου, οι αισθητήρες
από πολυκρυσταλλικό υλικό αν και έχουν

τη µισή ευαισθησία είναι ανθεκτικότεροι σε

υψηλότερες θερµοκρασίες σε σχέση µε αυτούς που κατασκευάζονται από c-Si [1.27]. Αυτό
τους καθιστά κατάλληλους σε διάφορες εφαρµογές αυτοκίνηνησης αλλά και σε οθόνες
αφής [1.132] όπως της Fujitsu [1.125]. Εκτός από τις παραπάνω, έχουν αναπτυχθεί
χωρητικές, επαγωγικές και SAW (Surface-guided Acoustic Wave) οθόνες αφής [1.125], µε
τις τελευταίες να στηρίζουν τη λειτουργία τους στο πιεζοηλεκτρικό φαινόµενο, το οποίο έχει
αποδειχτεί πιο έντονο σε διατάξεις poly-Si µε την αύξηση της νόθευσης βορίου (αντίθετα σε
διατάξεις c-Si η νόθευση βορίου το µειώνει) [1.27]. Σε άλλες οθόνες αφής της Sharp και της
Sony χρησιµοποιούνται πυκνωτές ή χωρητικότητες µε υµένιο poly-Si ολοκληρωµένες
πιθανότατα µε οπτικούς αισθητήρες [1.125], ενώ και σε υπάρχοντα συστήµατα σάρωσης
για την αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωµάτων (fingerprint recognition) χρησιµοποιούνται
poly-Si TFTs πάνω σε γυάλινα και πλαστικά υποστρώµατα [1.132].
Μια σηµαντική εφαρµογή των TFTs είναι και στις οθόνες οργανικών διόδων εκποµπής
φωτός (Organic Light Emitting Diodes, OLEDs) [1.125]. Στις οθόνες OLED, τα TFTs
συνδέονται µε µια δίοδο (η οποία έχει πάρει τη θέση του πυκνωτή αποθήκευσης στο
Σχήµα 1.4.β) [1.125]. Αυτή η δίοδος παράγει το φως στο κατάλληλο µήκος κύµατος, µε
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αποτέλεσµα η εξωτερική πηγή φωτός και τα χρωµατικά φίλτρα που υπάρχουν στις οθόνες
LCD να µην υπάρχουν στις οθόνες OLED. Αυτό έχει σαν συνέπεια τη µείωση του κόστους
της τεχνολογίας οθονών OLED σε σχέση µε τις LCD, αλλά και τις βελτιωµένες επιδόσεις
απεικόνισης (γωνία θέασης, φωτεινότητα, αντίθεση και συχνότητα σάρωσης της εικόνας),
λόγω της εκποµπής του φωτός απευθείας από τις διόδους και όχι από τη διέλευσή του που
εξαρτάται από τον προσανατολισµό των µορίων του υγρού κρυστάλλου. Η πυκνότητα
ολοκλήρωσης των συστηµάτων απεικόνισης OLED σε σχέση µε τις οθόνες LCD είναι κατά
πολύ µεγαλύτερη, εξαιτίας της δυνατότητας αποκλειστικής χρήσης στοιχείων στερεάς
κατάστασης της ίδιας τεχνολογίας σε αυτές τις οθόνες [1.125]. Επιπλέον, οι οθόνες OLED
αντέχουν σε µεγαλύτερες θερµοκρασίες λειτουργίας. Και στις οθόνες OLED, η χρήση των
poly-Si TFTs ως στοιχείων οδήγησης ρεύµατος των διόδων πλεονεκτεί σε σχέση µε τα aSi:H TFTs [1.125].
Τέλος, θα πρέπει να σηµειωθεί ότι γενικότερα τα TFTs (µε υµένια a-Si ή p-Si), έχουν
κατώτερες ηλεκτρικές επιδόσεις από αυτές των SOI (Silicon On Insulator) και των τυπικών
τρανζίστορ σώµατος (bulk) MOSFET [1.24, 1.25]. Για παράδειγµα τα TFTs δεν µπορούν να
προσεγγίσουν τις επιδόσεις των τρανζίστορ SOI µονοκρυσταλλικού υµενίου σε υψίσυχνα
κυκλώµατα χαµηλής κατανάλωσης ισχύος και χαµηλής τάσης τροφοδοσίας, καθώς και τις
επιδόσεις ρεύµατος που επιδεικνύουν οι διατάξεις SOI (µε χαµηλό ρεύµα διαρροής και
µεγάλο ρεύµα στην ισχυρή αναστροφή) [1.24, 1.25]. Ωστόσο, σε εφαρµογές οθονών,
µεγάλων επιφανειών ή εύκαµπτων και φορητών ηλεκτρονικών συστηµάτων, η τεχνολογία
των TFTs και ιδιαίτερα αυτή των poly-Si TFTs, έχει βρει την αποκλειστική χρησιµότητά της
και η συνεχής βελτίωσή της αναµένεται να διευρύνει τις πιθανές εφαρµογές και να επιφέρει
σηµαντική αναπτύξη στο χώρο της µακροηλεκτρονικής [1.24, 1.25].
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2.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ MOS ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ
ΘΕΡΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

§2.1. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ MOS.

§2.1.1. Η δοµή MOS.

Η πιο απλή δοµή διάταξης MOS (Metal Oxide Semiconductor), είναι αυτή της διόδου (ή
του πυκνωτή) MOS που φαίνεται στο Σχήµα 2.1. Είναι µια διάταξη δύο ακροδεκτών και
τριών στρωµάτων. Αποτελείται από µια µεταλλική επαφή που διαχωρίζεται από τον
ηµιαγωγό µε το διηλεκτρικό πύλης. Επιπλέον, υπάρχει και µια ωµική επαφή στο
υπόστρωµα [2.1].

Σχήµα 2.1: Η δοµή του πυκνωτή (διόδου) MOS.

Η ηλεκτρική µελέτη του συστήµατος του πυκνωτή MOS, στηρίζεται στη µελέτη των
ενεργειακών διαγραµµάτων των τριών απλούστερων στρωµάτων που το αποτελούν [2.2]:
του µετάλλου πύλης, του οξειδίου και του ηµιαγωγού (Σχήµα 2.2.α). Εξετάζοντας το
ενεργειακό διάγραµµα του ηµιαγωγού p-τύπου, γίνεται αντιληπτό ότι το ενεργειακό χάσµα
ανάµεσα στη ζώνη αγωγιµότητας και στη ζώνη σθένους είναι 1.12 eV. Η θέση του
επιπέδου Fermi µέσα στο ενεργειακό χάσµα στην κατάσταση ισορροπίας EF, καθορίζεται
από την πυκνότητα νόθευσης και από τον τύπο των νοθευτών. Το δυναµικό Fermi ΦF, είναι
συνάρτηση της θερµοκρασίας και της νόθευσης και είναι ενδεικτικό της ενδογενούς
ενέργειας Fermi Ei και της ενέργειας Fermi EF, δηλαδή: qΦF=ΕF-Ei. Για p-τύπου ηµιαγωγό,
το δυναµικό Fermi προσεγγιστικά γίνεται:
ΦF =

EF − Ei
n
kT
⇒ ΦF =
ln i
q
q
NA
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όπου k είναι η σταθερά Boltzmann και q το µοναδιαίο φορτίο, ni η ενδογενής συγκέντρωση
των φορέων στο πυρίτιο (η οποία εξαρτάται από τη θερµοκρασία) και NA είναι η
συγκέντρωση των αποδεκτών µε τους οποίους έχει γίνει η νόθευση του υποστρώµατος. Η
ηλεκτρονική συνάφεια qχSi του πυριτίου, είναι η διαφορά δυναµικού ανάµεσα στο επίπεδο
της ζώνης αγωγιµότητας και του κενού. Η ενέργεια που χρειάζεται ένα ηλεκτρόνιο για να
µετακινηθεί από το επίπεδο Fermi του ηµιαγωγού στον ελεύθερο χώρο ονοµάζεται έργο
εξόδου qΦSC και δίνεται από τη σχέση:
qΦ sc = q χ Si + ( EC − EF )

Σχήµα 2.2: α) Ενεργειακό διάγραµµα ξεχωριστά για το µέταλλο, το διηλεκτρικό και τον ηµιαγωγό, που αποτελούν
τα τρία συστατικά στρώµατα της δοµής MOS, β) Ενεργειακό διάγραµµα της δοµής του συστήµατος MOS.

Σε ότι αφορά το διοξείδιο του πυριτίου, από το ενεργειακό διάγραµµά του φαίνεται ότι
έχει µεγάλο ενεργειακό χάσµα (περίπου 8 eV) και ηλεκτρονική συγγένεια είναι 0.95 eV
[2.2]. Πρέπε να σηµειωθεί ότι ο µονωτής θεωρείται ότι είναι ένα διηλεκτρικό κρυσταλλικό
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υλικό, που δεν είναι ικανό να µεταφέρει φορτίο επειδή ιδανικά θεωρείται ότι δεν έχει
ευκίνητους φορείς. Τέλος, σε ότι αφορά την πύλη, το έργο εξόδου της πύλης µετάλλου
αλουµινίου είναι qΦΜ=4.1eV.
Όταν αυτά τα τρία στρώµατα έρθουν σε επαφή, δηµιουργούν τον πυκνωτή MOS
(Σχήµα 2.2.β) [2.2]. Λόγω της διαφοράς των έργων εξόδου µεταξύ µετάλλου και ηµιαγωγού
qΦΜ-qΦsc, το σύστηµα δε βρίσκεται σε ισορροπία. Για να έρθει σε ισορροπία, πρέπει τα
επίπεδα Fermi των δύο στρωµάτων να εξισωθούν. Η εξισορρόπηση των επιπέδων Fermi
µεταξύ ενός µετάλλου και ηµιαγωγού σε ένα σύστηµα χωρίς την παρεµβολή µονωτή,
πραγµατοποιείται µε τη µεταφορά αρνητικών φορτίων από το υλικό µε το υψηλότερο
επίπεδο Fermi (µικρότερο έργο εξόδου, όπως είναι το µέταλλο) στο υλικό µε το
χαµηλότερο επίπεδο Fermi (µεγαλύτερο έργο εξόδου, όπως είναι ο µονωτής). Σε ένα
σύστηµα που παρεµβάλλεται ο µονωτής, η µετακίνηση φορτίου ισοδυναµεί µε την πτώση
τάσης: i) διαµέσου του µονωτικού στρώµατος και ii) µε την κάµψη προς τα κάτω των
ενεργειακών ζωνών κοντά στη διεπιφάνεια, η οποία επίσης αντιστοιχεί σε πτώση τάσης. Το
επίπεδο Fermi του σώµατος του ηµιαγωγού δεν επηρεάζεται από την καµπύλωση των
ενεργειακών ζωνών, ενώ το επίπεδο Fermi κοντά στην επιφάνεια µετακινείται πιο κοντά
στο ενδογενές επίπεδο Fermi (µέσω του ενεργειακού χάσµατος). Το δυναµικό Fermi στην
επιφάνεια καλείται δυναµικό επιφανείας Φsurf, και είναι µικρότερο από το δυναµικό Fermi
στο σώµα του ηµιαγωγού ΦF. Σε ότι αφορά το µονωτή που παρεµβάλλεται, θεωρείται
ιδανικός, δηλαδή χωρίς δυνατότητα να µεταφέρει φορτία (δεν περικλείει ευκίνητους φορείς).
Προσεγγιστικά, δέχεται µια γραµµική πτώση τάσης, λόγω των φορτίων (θετικά στην
επιφάνεια του µετάλλου και αρνητικά φορτισµένους αποδέκτες στην επιφάνεια του
ηµιαγωγού) που βρίσκονται σε κάθε πλευρά και δηµιουργούν ένα πεδίο: Εοx=-dV/dtox.
Αν εφαρµοστεί µεταξύ πύλης και υποστρώµατος µια εξωτερική τάση που αντιστοιχεί
στη διαφορά δυναµικού ΦΜ-Φsc, τότε η κάµψη των ενεργειακών ζωνών αντισταθµίζεται, µε
αποτέλεσµα οι ενεργειακές ζώνες να γίνονται επίπεδες (“flat”). Αυτή η διαφορά δυναµικού
καλείται τάση επίπεδων ζωνών και ισούται µε: VFB=ΦΜ-Φsc [2.2].
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Σχήµα 2.3: Φορτία που συσχετίζονται µε το σύστηµα Si/SiO2.

Ωστόσο, το διοξείδιο του πυριτίου σε ένα πραγµατικό πυκνωτή περιέχει διαφόρα είδη
φορτίων όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.3 [2.3]: i) σταθερά φορτία (fixed oxide charges), ii)
ευκίνητα ιόντα (mobile ions), ή iii) και παγιδευµένα φορτία στο οξείδιο. Σε αυτήν την
περίπτωση, η τάση που απαιτείται προκειµένου να γίνουν οι ζώνες επίπεδες θα είναι:
VFB=(ΦΜ-Φsc)-Qo/Cox, όπου Qo είναι το φορτίο και των τριών όρων που προαναφέρθηκαν.
Το φορτίο αυτό θα δίνεται από τη σχέση:
Qo =

1
tox

tox

∫ xρ ( x ) dx
ox

0

όπου x=0 ορίζει την πύλη, ρox είναι η πυκνότητα φορτίου και Qo είναι το ολικό ενεργό
φορτίο ανά µονάδα επιφανείας στη διεπιφάνεια του Si/SiO2 (δηλαδή ενώ και τα τρία είδη
των φορτίων βρίσκονται µέσα στο σώµα του οξειδίου, υπολογίζεται η προβολή τους στη
“διεπιφάνεια”). Στην παραπάνω εξίσωση δεν υπολογίζονται τα παγιδευµένα φορτία στη
διεπιφάνεια (ή πιο σύντοµα διεπιφανειακά φορτία).
Τα διεπιφανειακά φορτία εξαρτώνται από τη στάθµη της ενέργειας Fermi και για αυτό
είναι συνάρτηση της κάµψης των ενεργειακών ζωνών και της τάσης πύλης. Υπάρχουν δύο
κύρια είδη διεπιφανειακών παγίδων [2.4]: i) διεπιφανειακές παγίδες τύπου δότη που είναι
ουδέτερες όταν είναι πλήρεις από ηλεκτρόνια και θετικές όταν είναι άδειες και ii)
διεπιφανειακές παγίδες τύπου αποδέκτη που είναι αρνητικά φορτισµένες όταν είναι
πλήρεις από ηλεκτρόνια και θετικές όταν είναι άδειες. Γενικά, µια παγίδα τύπου δότη είναι
ουδέτερη όταν είναι µερικά kT κάτω από την ενέργεια Fermi EF και θετική επάνω από αυτή
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την ενέργεια, ενώ µια παγίδα τύπου αποδέκτη είναι αρνητική όταν είναι µερικά kT κάτω
από την ενέργεια Fermi και ουδέτερη επάνω από αυτή την ενέργεια EF. Θεωρώντας την
ενεργειακή πυκνότητα καταστάσεων αυτών των παγίδων Dit(E) [eV-1cm-2], η τάση
επίπεδων ζωνών γίνεται [2.4]:
VFB = Φ MSC −

Qox
q
−
tox Cox

Ei

∫ D ( E )dE
it

EF

Η λειτουργία του συστήµατος του πυκνωτή MOS υπό την εφαρµογή εξωτερικής τάσης,
γίνεται περαιτέρω κατανοητή, όταν µελετηθεί πώς αποκρίνεται το φορτίο εντός του
ηµιαγωγού στις µεταβολές της τάσης πύλης. Θεωρώντας ότι το δυναµικό του σώµατος
(body) VB είναι µηδενικό, διακρίνονται τρεις περιοχές λειτουργίας ανάλογα µε τη εφαρµογή
της τάσης πύλης: συσσώρευση (accumulation), απογύµνωση (depletion) και αναστροφή
(inversion) [2.2].
Η εφαρµογή αρνητικής τάσης στο µέταλλο πύλης, επιφέρει την προς τα πάνω κάµψη
(στο ενεργειακό διάγραµµα) των ενεργειακών ζωνών και τη συγκέντρωση φορέων
πλειονότητας (οπών για p-τύπου υποστρώµατα) σε ένα λεπτό στρώµα στη διεπιφάνεια
πυριτίου-διηλεκτρικού το οποίο ονοµάζεται στρώµα συσσώρευσης (Σχήµα 2.4) [2.2]. Η
συγκέντρωση των φορέων πλειονότητας κοντά στην επιφάνεια του ηµιαγωγού γίνεται
µεγαλύτερη από τη συγκέντρωσή τους στο υπόστρωµα σε κατάσταση ισορροπίας (χωρίς
εφαρµογή τάσης). Ταυτόχρονα, τα ηλεκτρόνια λόγω του αρνητικού τους φορτίου, µε την
εφαρµογή αρνητικής τάσης ωθούνται προς το εσωτερικό του ηµιαγωγού όπου οι ζώνες
είναι οριζόντιες, µε αποτέλεσµα η συγκέντρωσή τους στην επιφάνεια του ηµιαγωγού να
µειώνεται. Ο πυκνωτής βρίσκεται σε κατάσταση συσσώρευσης, στην οποία η πυκνότητα
των οπών του στρώµατος συσσώρευσης πρέπει να είναι ίση µε την πυκνότητα των οπών
στο µέταλλο της πύλης (λόγω συνθήκης ουδετερότητας φορτίου), όπως απεικονίζεται και
στο Σχήµα 2.4 (δεξιά).
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Σχήµα 2.4: Κατάσταση συσσώρευσης του πυκνωτή MOS: η δοµή (αριστερά), το ενεργειακό διάγραµµα (µέση)
και η πυκνότητα φορτίων.

Καθώς η εφαρµοζόµενη τάση γίνεται λιγότερο αρνητική, παίρνει µια τιµή στην οποία οι
ενεργειακές ζώνες γίνονται επίπεδες [2.2]. Αυτή είναι η τάση επίπεδων ζωνών VFB και είναι
0 αν ο πυκνωτής θεωρηθεί ιδανικός, δηλαδή αν αγνοηθεί η διαφορά στο έργο εξαγωγής
µετάλλου-ηµιαγωγού, τα διεπιφανειακά φορτία και τα φορτία στο σώµα του οξειδίου.
Ωστόσο, σε έναν πραγµατικό πυκνωτή όπως προαναφέρθηκε, η τιµή αυτής της τάσης
µεταβάλλεται, ολισθαίνοντας προς θετικότερες ή αρνητικότερες τιµές. Η κατάσταση αυτή
ονοµάζεται κατάσταση επίπεδων ζωνών [2.2].
Αν η εφαρµοζόµενη τάση γίνει ελαφρά θετική (και µεγαλύτερη από την τιµή VFB στην
περίπτωση που αυτή είναι θετική), το κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο που ασκείται στο
οξείδιο Εox θα έχει φορά προς το υπόστρωµα (Σχήµα 2.5 αριστερά). Το θετικό δυναµικό
στη διεπιφάνεια Si/διηλεκτρικού προκαλεί την προς τα κάτω (στο ενεργειακό διάγραµµα)
κάµψη των ενεργειακών ζωνών κοντά στη διεπιφάνεια Si/διηλεκτρικού. Οι φορείς
πλειονότητας (οπές), απωθούνται από την διεπιφάνεια Si/διηλεκτρικού προς το
υπόστρωµα και αφήνουν αρνητικά φορτισµένα ιόντα αποδέκτη σε µια περιοχή εύρους xd, η
οποία ονοµάζεται περιοχή απογύµνωσης και είναι σχεδόν απαλλαγµένη από ευκίνητους
φορείς. Ο πυκνωτής σε αυτές τις συνθήκες βρίσκεται σε κατάσταση απογύµνωσης (Σχήµα
2.5). Το φορτίο ανά µονάδα επιφανείας εντός ενός λεπτού στρώµατος dx στην περιοχή
απογύµνωσης βρίσκεται µε ολοκλήρωση από tox µέχρι tox+x, ενώ εντός ολόκληρου του
βάθους της περιοχής απογύµνωσης βρίσκεται µε ολοκλήρωση από tox εώς tox+xd [2.2]:
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tox + xd

∫

tox

tox + xd

dQ = −

∫

qN A dx ⇒ Qs = −qN A xd

tox

Η µεταβολή στο δυναµικό επιφανείας Φs η οποία απαιτείται προκειµένου να µεταφερθεί το
φορτίο dQ µέχρι το βάθος xd, προκύπτει µε ολοκλήρωση της εξίσωσης Poisson από το
δυναµικό στην επιφάνεια του ηµιαγωγού ΦS (tox) εώς το δυναµικό Fermi µέσα στον
ηµιαγωγό ΦF (tox+xd). Το βάθος της περιοχής απογύµνωσης βρίσκεται [2.2]:
tox + xd

ΦF

∫

dΦS = −

ΦS

∫

tox

x

dQ

ε Si

⇒ ΦF − ΦS = −

2ε Si Φ S − Φ F
xd
qN A xd ⇒ xd =
2ε Si
qN A

Έτσι, η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου της περιοχής απογύµνωσης, η οποία αποτελείται
από σταθερούς ιονισµένους αποδέκτες και αγνοώντας την ύπαρξη ευκίνητων φορτίων
(depletion approximation), δίνεται από την ακόλουθη έκφραση [2.2]:

Q = −qN A xd = − 2qN Aε Si Φ S − Φ F

Σχήµα 2.5: Κατάσταση απογύµνωσης του πυκνωτή MOS: η δοµή (αριστερά), το ενεργειακό διάγραµµα (µέση)
και η πυκνότητα φορτίων.

Καθώς η εφαρµοζόµενη θετική τάση αυξάνεται, θα υπάρξει µεγαλύτερη κάµψη των
ενεργειακών ζωνών προς τα κάτω (στο ενεργειακό διάγραµµα), σαν αποτέλεσµα της
αύξησης του δυναµικού ΦS στην επιφάνεια του ηµιαγωγού. Η περιοχή απογύµνωσης
συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ ταυτόχρονα έλκονται στην επιφάνεια φορείς µειονότητας. Όταν
στην επιφάνεια του ηµιαγωγού ισχύει ni=n=p, ο πυκνωτής θα βρίσκεται σε κατάσταση
ασθενούς αναστροφής [2.1].
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Με την µεγαλύτερη αύξηση της θετικής τάσης, η ενδογενής στάθµη Fermi Ei, στην
επιφάνεια του ηµιαγωγού θα εντοπιστεί χαµηλότερα από τη στάθµη Fermi ΕFS (Σχήµα 2.6).
Αυτό σηµαίνει ότι ο ηµιαγωγός σε ένα λεπτό στρώµα κοντά στη διεπιφάνεια Si/διηλεκτρικού
γίνεται n-τύπου και η συγκέντρωση των φορέων µειονότητας (ηλεκτρονίων) στην περιοχή
αυτή θα είναι µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση των οπών. Η περιοχή αυτή ονοµάζεται
στρώµα αναστροφής [2.2]. Αν η τάση πύλης αυξηθεί ακόµα περισσότερο, η ενδογενής
στάθµη Fermi θα µεταφερθεί τόσο κάτω από την EFS, όσο πάνω ήταν πάνω από αυτή στην
κατάσταση επίπεδων ζωνών. Αυτό πρακτικά συµβαίνει όταν το δυναµικό Fermi επιφανείας
ΦS είναι ίσο και αντίθετο µε το δυναµικό Fermi στο σώµα του ηµιαγωγού: ΦS=-ΦF. Η τιµή
τάσης πύλης για την οποία ισχύει ΦS=-ΦF, ονοµάζεται τάση κατωφλίου Vth [2.2].
Η τάση κατωφλίου, καθορίζεται από [2.2]: i) τη διαφορά των έργων εξόδου µεταξύ
πύλης και ηµιαγωγού ΦGC=ΦΜ-Φsc που απεικονίζει το ενδογενές δυναµικό (built-in) της
διάταξης MOS ii) τον όρο τάσης πύλης που µεταβάλλει το επιφανειακό δυναµικό κατά –
2φF, iii) την τάση πύλης που αντισταθµίζει το φορτίο της περιοχής απογύµνωσης που
οφείλεται στους ιονισµένους αποδέκτες που βρίσκονται στην περιοχή απογύµνωσης κοντά
στην επιφάνεια και δίνεται από τη σχέση:
2ε Si qN A 2φS
QB
=
Cox
Cox

και iv) την τάση πύλης που αντισταθµίζει τα φορτία στο οξείδιο και στη διεπιφάνεια Si/SiO2.
Συµπερασµατικά, η τάση κατωφλίου θα δίνεται από τη σχέση:

Vth = 2φF +

2ε Si qN A 2φF

Cox

+ VFB

Επιπλέον, η τάση κατωφλίου µπορεί να µεταβληθεί και µε την εφαρµογή τάσης στο
υπόστρωµα. Πιο συγκεκριµένα, όταν το υπόστρωµα πολώνεται σε πιο αρνητικό επίπεδο
τάσης σε σχέση µε την πηγή (VB<VS), περισσότερες οπές έλκονται προς το υπόστρωµα µε
αποτέλεσµα να αφήνουν µεγαλύτερη ποσότητα αρνητικού φορτίου προς την επιφάνεια του
ηµιαγωγού. Η πυκνότητα φορτίου της περιοχής απογύµνωσης αυξάνεται και εκφράζεται σα
συνάρτηση της διαφοράς δυναµικού πηγής-υποστρώµατος (VSB>0) σύµφωνα µε τη σχέση:

QB = 2ε Si qN A −2φF + VSB
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Η αύξηση της πυκνότητας φορτίου της περιοχής απογύµνωσης οδηγεί σε αύξηση της
τάσης κατωφλίου σύµφωνα µε τη σχέση [2.2]:

Vth V

SB ≠ 0

= Vth + γ

−2φF + VSB − −2φF

Το φαινόµενο αυτό καλείται “φαινόµενο σώµατος” (body effect) και η παράµετρος γ
ονοµάζεται συντελεστής του φαινοµένου σώµατος που δίνεται από τη σχέση [2.2]:

γ=

2qN Aε Si
[V1/2 ]
Cox

Κάθε τιµή τάσης πύλης µικρότερη από την τάση τάση κατωφλίου, δεν είναι ικανή να
προκαλέσει στρώµα αναστροφής. Όταν ο πυκνωτής βρίσκεται σε κατάσταση αναστροφής,
το εύρος της περιοχής απογύµνωσης θα έχει λάβει τη µέγιστη τιµή του, καθώς θωρακίζεται
από το στρώµα αναστροφής. Για ακόµα µεγαλύτερη αύξηση της τάσης πύλης, κυρίως
αυξάνεται η συγκέντρωση των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του ηµιαγωγού και τα οποία
συνεισφέρουν στην αγωγιµότητα του καναλιού, ενώ η περιοχή απογύµνωσης πρακτικά έχει
αποκτήσει µέγιστο σταθερό εύρος xdm. Ο πυκνωτής βρίσκεται σε αυτήν την περίπτωση σε
κατάσταση ισχυρής αναστροφής. Η µέγιστη τιµή εύρους της περιοχής απογύµνωσης, είναι
[2.2]:

xdm =

2ε Si 2Φ S
qN A

Σχήµα 2.6: Κατάσταση αντιστροφής του πυκνωτή MOS: η δοµή (αριστερά), το ενεργειακό διάγραµµα (µέση) και
η πυκνότητα φορτίων.
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Η αύξηση της τάσης πύλης πάνω από την τάση κατωφλίου δεν επηρεάζει το δυναµικό
επιφανείας και το βάθος της περιοχής απογύµνωσης, των οποίων οι τιµές παραµένουν
σταθερές για οποιαδήποτε αύξηση της τάσης πύλης πάνω από την τιµή της τάσης
κατωφλίου.

§2.1.2. Το τρανζίστορ MOS και οι ηλεκτρικές του ιδιότητες στη γραµµική περιοχή
λειτουργίας.

Το τρανζίστορ MOS είναι µια διάταξη τεσσάρων ακροδεκτών. Αποτελείται από δύο
διαχύσεις, τον απαγωγό (drain) και την πηγή (source), από την µεταλλική επαφή της πύλης
που διαχωρίζεται από τον ηµιαγωγό µε το διηλεκτρικό πύλης (συνήθως SiO2) και µια ωµική
επαφή στο υπόστρωµα (Σχήµα 2.7) [2.5]. Η αρχή λειτουργίας είναι παρόµοια µε αυτή του
πυκνωτή MOS. Με την εφαρµογή θετικής πόλωσης στην πύλη, σχηµατίζεται αγώγιµη
περιοχή µέσω της οποίας διέρχεται το ρεύµα των φορέων µειονότητας. Επιπλέον, µε
εφαρµογή κατάλληλης διαφοράς δυναµικού ανάµεσα στον απαγωγό και την πηγή (VDS), οι
ελεύθεροι φορείς µειονότητας κινούνται από την πηγή προς τον απαγωγό, όταν έχει
προκληθεί αναστροφή. Οι διαφορές δυναµικού µετρώνται ως προς τη µηδενική τάση
αναφοράς της πηγής. Το στρώµα στο οποίο κινούνται οι ελέυθεροι φορείς µειονότητας
ονοµάζεται κανάλι και οι γεωµετρικές του διαστάσεις είναι το πλάτος W και το µήκος L. Το
στρώµα πολυπυριτίου στην πύλη που φαίνεται στο Σχήµα 2.7 [2.5], χρησιµεύει στην
κατασκευή διατάξεων αυτοευθυγραµµιζόµενων (self aligned) [2.6], δηλαδή τρανζίστορ
όπου το ενεργό µήκος του καναλιού να προσεγγίζει το µήκος του καναλιού που έχει
σχεδιαστεί στη µάσκα (Ldrawn) . Το πολυπυρίτιο σαν υλικό πύλης είναι κατάλληλο, καθώς
µπορεί να νοθευτεί µε δύο πολικότητες, ενώ όταν είναι έντονα νοθευµένο είναι ισοδυναµικό
(equipotential) και προσεγγίζει τη συµπεριφορά ενός µετάλλου [2.7]. Επιπλέον, προτιµάται
γιατί έχει καλή κάλυψη και προσκόλληση (coverage and adhesion) στο υποκείµενο στρώµα
[2.7].
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Σχήµα 2.7: Η δοµή του τρανζίστορ MOS n-καναλιού.

Οι χαρακτηριστικές ρεύµατος I-V ενός τρανζίστορ MOS προσαύξησης (enhancement),
εξάγονται όταν µελετηθεί πώς αποκρίνεται το φορτίο στις µεταβολές τάσης πύλης και
απαγωγού. Για απλότητα, το ενεργό µήκος του καναλιού θεωρείται ίσο µε το µήκος Ldrawn.
Οι περιοχές λειτουργίας του τρανζίστορ n-MOS καθορίζονται από τη σχέση της τάσης VGS
µε την τάση κατωφλίου και από την σχέση της τάσης VDS µε την τάση υπεροδήγησης
(overdrive) VGS-Vth και είναι τρεις [2.8]: i) αποκοπή (Σχήµα 2.8.α), ii) τριοδική ή γραµµική
λειτουργία (Σχήµα 2.8.β) και iii) λειτουργία στον κόρο (Σχήµα 2.8.δ). Για VGS < Vth, από τη
στιγµή που η τάση πύλης δεν επαρκεί για τη δηµιουργία στρώµατος αναστροφής
ηλεκτρονίων, µόνο µη ευκίνητα φορτία χώρου (bulk charge) QB υπάρχουν κάτω από την
πύλη, οπότε το τρανζίστορ βρίσκεται στην περιοχή αποκοπής. Ο απαγωγός και η πηγή
διαχωρίζονται από δύο pn επαφές, εκ των οποίων στη µία εφαρµόζεται µηδενική τάση
πόλωσης (στην πηγή) και στην άλλη (απαγωγός) εφαρµόζεται ανάστροφη πόλωση. Έτσι,
ιδανικά εµποδίζεται η ροή ρεύµατος: IDS º 0 και το τρανζίστορ βρίσκεται σε αποκοπή. Το
τρανζίστορ γίνεται ενεργό (αρχίζει και άγει), όταν η τάση πύλης γίνει: VGS ¥ Vth.
∆ηµιουργείται ένα στρώµα αναστροφής µε ηλεκτρόνια κάτω από το οξείδιο πύλης και
σχηµατίζεται το αγώγιµο κανάλι του τρανζίστορ. Η συνθήκη για να βρεθεί το τρανζίστορ σε
γραµµική λειτουργία είναι VDS < VGS-Vth και το τρανζίστορ συµπεριφέρεται όπως θα φανεί
και από τις χαρακτηριστικές καµπύλες ρεύµατος-τάσης σαν µια αντίσταση που ελέγχεται
από την τάση VDS και VGS. Η συνθήκη για να βρεθεί το τρανζίστορ σε κόρο είναι VDS > VGSVth. Η τάση VDS,sat = VGS – Vth, καθορίζει τη µετάβαση από τη γραµµική στην περιοχή κόρου
(Σχήµα 2.8.γ) και καλείται τάση απόπνιξης (pinch-off). Σε λειτουργία κόρου η περιοχή του
καναλιού είναι εν µέρει σχηµατισµένη (Σχήµα 2.8.δ) και δεν εκτείνεται από την πηγή στον
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απαγωγό. Το µεγαλύτερο µέρος της διαφοράς τάσης VDS-VDS,sat, καταναλώνεται στην
περιοχή απογύµνωσης του απαγωγού σχηµατίζοντας µια περιοχή υψηλού πεδίου µεταξύ
του σηµείου απόπνιξης και του απαγωγού.

α)

β)

γ)

δ)

Σχήµα 2.8: Περιοχές λειτουργίας του τρανζίστορ MOS υπό εφαρµογή εξωτερικής πόλωσης: α) αποκοπή, β)
γραµµική, γ) µετάβαση από τη γραµµική περιοχή λειτουργίας στον κόρο και δ) κόρος.

Ο υπολογισµός του ρεύµατος, σα συνάρτησης των τάσεων VGS και VDS στη γραµµική
περιοχή λειτουργίας, µπορεί να γίνει µε βάση πολλά µοντέλα που έχουν αναπτυχθεί,
µερικά από τα οποία είναι πολύπλοκα (σε δύο ή και τρεις διαστάσεις) µε µη αναλυτικές
λύσεις και άλλα µε σχετικά απλές λύσεις. Τα περισσότερα βασικά αναλυτικά µοντέλα
ρεύµατος, είναι µονοδιάστατα και βασίζονται στην προσέγγιση βαθµιαίου καναλιού
(Gradual Channel Approximation) [2.2], η οποία ακολούθως παρουσιάζεται.
Έστω η τοµή ενός τρανζίστορ, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.9. Για την δηµιουργία ροής
ρεύµατος ελεύθερων φορτίων, απαιτείται η συνθήκη VGS ¥ Vth και η τάση VDS να είναι
τέτοια ώστε να παράγει το οριζόντιο ηλεκτρικό πεδίο Ε στο κανάλι που θα ωθεί τα
ηλεκτρόνια από την πηγή στον απαγωγό. Το (αρνητικό) φορτίο ηλεκτρονίων Qn [C/cm2]
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στο κανάλι (θεωρώντας ότι είναι εντοπισµένο ακριβώς στην διεπιφάνεια Si/SiO2), θα δίνεται
από τη σχέση:
Qn = −Cox VGS − Vth − V ( y ) 

όπου V(y) αναπαριστά την τάση που επάγεται στο κανάλι λόγω VDS. Πιο συγκεκριµένα, η
τάση VDS προκαλεί ένα πεδίο στην περιοχή του καναλιού και αυτό το πεδίο δηµιουργεί ένα
δυναµικό, σύµφωνα µε τη σχέση:

E=−

dV
dy

Οι οριακές συνθήκες στις οποίες πρέπει να υπακούει το δυναµικό V(y) στο κανάλι είναι:

V ( 0 ) = VS = 0 και V ( L ) = VDS

Σχήµα 2.9: Τοµή ενός τρανζίστορ MOS n-καναλιού.

Για να βρεθούν οι χαρακτηριστικές µεταφοράς I-V του MOSFET, πρέπει να θεωρηθεί
ότι η περιοχή καναλιού αποκρίνεται σε εφαρµογές τάσης σα µια µη γραµµική αντίσταση
µεταξύ πηγής και απαγωγού. Ένα στοιχειώδες τµήµα του καναλιού dy µε ορθογώνιο
σχήµα, θα παρουσιάζει διαφορική αντίσταση:

dR =

dy
σ AI

όπου σ είναι η αγωγιµότητα της στοιχειώδους περιοχής και ΑI = WxI είναι η κάθετη στη ροή
ρεύµατος επιφάνεια διατοµής, ενώ xI είναι το βάθος του στρώµατος αναστροφής στη
συγκεκριµένη θέση. Η αγωγιµότητα δίνεται από τη σχέση: σ = qµnnI, όπου µn η ευκινησία
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των ηλεκτρονίων στην επιφάνεια του ηµιαγωγού και nI η πυκνότητα [cm-3] των ηλεκτρονίων
στο κανάλι. Θεωρώντας ότι η πυκνότητα του φορτίου αναστροφής QI είναι ίση µε την
πυκνότητα φορτίου των ηλεκτρονίων Qn, δηλαδή: Qn = QI = -qnIxI, προκύπτει: σΑI =
qµnnIWxI = -µnWQn. Η πτώση τάσης κατά µήκος του στοιχειώδους τµήµατος µήκους dy, θα
είναι:

dV = I DS dR = − I DS

dy
⇒ − I DS dy = µ nWQn dV
µnWQn

όπου το πρόσηµο (-) αναφέρεται στη ροή ρεύµατος προς τη y-διεύθυνση. Αντικαθιστώντας
το φορτίο Qn και ολοκληρώντας από y = 0 µέχρι y = L, προκύπτει:
L

VDS

0

0

∫ I DS dy =

∫ µ WC
n

ox

VGS − Vth − V ( y )  dV

Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι στην παραπάνω ανάλυση, η ροή ρεύµατος θεωρήθηκε
ότι προέρχεται µόνο από ολίσθηση (drift) λόγω ηλεκτρικού πεδίου. Η διάχυση (diffusion)
λόγω διαφοράς συγκέντρωσης των φορέων (dn/dy), θεωρείται αµελητέα για αυτό και
ονοµάστηκε από τον Schockley προσέγγιση βαθµιαίου καναλιού. Η προσέγγιση αυτή είναι
ικανοποιητικά ακριβής για διατάξεις µε µεγάλα µήκη καναλιού.
Το πιο γνωστό µοντέλο που στηρίζεται στην προσέγγιση βαθµιαίου καναλιού είναι το
µοντέλο square-law (ή quadratic) [2.9]. Σε αυτό το µοντέλο γίνεται η παραδοχή ότι η τάση
κατωφλίου είναι σταθερή στο κανάλι, η ευκινησία µn είναι επίσης σταθερή κατά µήκος της
οριζόντιας διεύθυνσης ενώ η πυκνότητα του φορτίου αναστροφής µπορεί να µεταβάλλεται
κατά µήκος του καναλιού. Ολοκληρώνοντας την τελευταία σχέση, προκύπτει:

I DS = µ nCox

W
1
(VGS − Vth ) VDS − VDS2 

L
2


Η προηγούµενη σχέση, προβλέπει ότι το ρεύµα αρχικά αυξάνει γραµµικά µε την τάση VDS,
στη συνέχεια παίρνει τη µέγιστη τιµή του στην τιµή VDS = VDS,sat = VGS – Vth και τελικά λόγω
της παραβολικής εξάρτησης από την τάση VDS µειώνεται (Σχήµα 2.10.α).
Χρησιµοποιώντας την παραπάνω εξίσωση, εξάγονται οι παράµετροι µικρού σήµατος
της διαγωγιµότητας gm και της αγωγιµότητας εξόδου gd:

gm =

∂I DS
∂VGS

= µ nCox
VDS = σταθερό
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gd =

∂I DS
∂VDS

= µnCox
VGS = σταθερό

W
(VGS − Vth − VDS )
L

Η διαγωγιµότητα ποσοτικοποιεί την απόκριση του ρεύµατος στις µεταβολές τάσης πύλης
(µε σταθερή την τάση VDS), ενώ η αγωγιµότητα εξόδου ποσοτικοποιεί την απόκριση του
ρεύµατος στις µεταβολές τάσης απαγωγού (µε σταθερή την τάση VGS).
Στη σχέση ρεύµατος-τάσης και για µικρές τιµές τάσης απαγωγού-πηγής (βαθιά
τριοδική περιοχή): VDS << 2(VGS-Vth), η παραβολή προσεγγίζεται από ευθεία (εξαρτάται
γραµµικά από τη VDS) όπως φαίνεται και από το Σχήµα 2.10.β και δίνεται από τη σχέση
[2.5]:
I DS  µ n Cox

W
(VGS − Vth )VDS
L

Έτσι, το ρεύµα που διέρχεται από το τρανζίστορ MOS συναντάει µια γραµµική αντίσταση
που δίνεται από τη σχέση [2.5]:
Ron =

VDS
1
=
I DS µ C W V − V
( GS th )
n ox
L

Σχήµα 2.10: α. Ρεύµα απαγωγού συναρτήσει της τάσης απαγωγού-πηγής στην τριοδική περιοχή λειτουργίας. β.
Γραµµική λειτουργία στη βαθειά τριοδική περιοχή.

Το ρεύµα µε απλή αντικατάσταση στην εξίσωση για την τιµή VDS = VDS,sat = VGS – Vth
προκύπτει:

I DS V

DS =VDS , SAT

=

1
W
2
µ n Cox (VGS − Vth )
2
L
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και είναι η οριακή τιµή του για την περιοχή µετάβασης από την κατάσταση τριοδικής
λειτουργίας στην κατάσταση κόρου [2.5].
Ωστόσο, η παραβολική συµπεριφορά του ρεύµατος που προβλέπεται για τάσεις VDS >
VDS,sat (περιοχή κόρου) δεν παρατηρείται πειραµατικά σε φυσικές διατάξεις, και η εξίσωση
του ρεύµατος χρειάζεται τροποποίηση [2.5]. Έτσι, σε ότι αφορά τη λειτουργία του
τρανζίστορ MOS στον κόρο (Σχήµατα 2.8 γ και δ), για την εξαγωγή της σχέσης ρεύµατοςτάσης είναι απαραίτητο να διερευνηθούν οι οριακές συνθήκες του φορτίου αναστροφής σε
συνάρτηση µε την οριζόντια απόσταση από την πηγή. Στην οριακή περίπτωση V(y=L) =
VDS,sat = VGS – Vth το φορτίο Qn θα γίνει:
Qn = QI = −Cox VGS − Vth − V ( y = L )  = 0

µε αποτέλεσµα το κανάλι να αποκτά το ελάχιστό του πάχος (Σχήµα 2.9). Στην περίπτωση
όπου V(y=0), το φορτίο αναστροφής θα είναι:
Qn = QI = −Cox VGS − Vth − V ( y = 0 )  = −Cox [VGS − Vth − VDS ]

Όταν αυξηθεί περαιτέρω η τάση VDS, το τρανζίστορ αρχίζει και άγει σε κατάσταση
κόρου, η ροή ρεύµατος έχει µειωµένη εξάρτηση από την τάση VDS και το ενεργό µήκος του
καναλιού Lsat αρχίζει και µειώνεται (δηλαδή το στρώµα αναστροφής σταµατάει στο σηµείο
απόπνιξης στο οποίο ισχύει Qn(y=Lsat) = 0 και το οποίο µετακινείται προς την πηγή). Αυτό
το φαινόµενο της µεταβολής του ενεργού µήκους του καναλιού λόγω της µετακίνησης του
σηµείου

απόπνιξης

ονοµάζεται

διαµόρφωση

µήκους

καναλιού

(Channel

Length

Modulation, CML).
Έτσι, αφού οι ελεύθεροι φορείς κινηθούν κατά µήκους του καναλιού, εισέρχονται σε µια
απογυµνωµένη περιοχή µήκους ∆L=L-Lsat, στην οποία Qn=QI =0. Από τη σχέση για το
φορτίο αναστροφής στο ενεργό κανάλι προκύπτει:
Qn = QI ( y = Lsat ) = −Cox VGS − Vth − V ( y = Lsat )  = 0 ⇒ V ( y = Lsat ) = VGS − Vth

Με βάση την προσέγγιση βαθµιαίου καναλιού, τα όρια του ολοκληρώµατος στο αριστερό
µέλος γίνονται y=0 εώς y=Lsat, ενώ στο δεξί 0 εώς VDS,sat:
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VDS , sat

Lsat

∫I

DS

dy =

0

I DS =

∫

µnWCox VGS − Vth − V ( y )  dV ⇒

0

1
W
1
W
1
W
2
2
2
µ n Cox
(VGS − Vth ) = µnCox
(VGS − Vth ) = µ nCox ∆L (VGS − Vth )
2
Lsat
2
L − ∆L
2
1−
L

Θεωρώντας σε πρώτη προσέγγιση ότι το ποσοστό µείωσης του καναλιού στον κόρο
εξαρτάται γραµµικά από την τάση VDS, ορίζεται η ισχύει η σχέση (στα κανάλια πολύ µικρού
µήκους αυτή η υπόθεση δεν ισχύει):
∆L
= λVDS
L

Η παράµετρος λ έχει διαστάσεις [V-1] και αναπαριστάνει τη σχετική µεταβολή του µήκους
για δοσµένο VDS. Για κανάλια µε µεγαλύτερο µήκος είναι µικρότερη. Θεωρώντας ότι το
µέρος του καναλιού που χάνεται είναι πολύ µικρό αναλογικά µε το εναποµείνον ενεργό
κανάλι, χρησιµοποιείται η προσέγγιση (1-x)-1º1+x:
1
∆L
≈ 1+
∆L
L
1−
L

Τελικά, το ρεύµα κόρου µπορεί να δοθεί από το άθροισµα δύο όρων: από την µέγιστη τιµή
του ρεύµατος στη γραµµική περιοχή και από τον επιπρόσθετο όρο ρεύµατος (excess
current) ο οποίος δίνει και την εξάρτηση του ρεύµατος κόρου από την τάση VDS [2.5]:
ID =

1
W
2
µ Cox (VGS − Vth ) (1 + λVDS )
2
L

Η σχέση αυτή παρότι εµπειρική εξαρτά το ρεύµα µε την τάση VDS στην περιοχή του κόρου
και εξηγεί την άνοδό του (Σχήµατα 2.11 α και β). Το κυκλωµατικό ισοδύναµο αυτής της
περιοχής λειτουργίας του τρανζίστορ είναι µια πηγή ρεύµατος. ∆ηλαδή, η θεώρηση της
διαµόρφωσης µήκους καναλιού προσθέτει µια αντίσταση ανάµεσα στα άκρα πηγής και
απαγωγού και αυξάνει την αντίσταση εξόδου του τρανζίστορ.
Και στην περιοχή κόρου βρίσκονται οι παράµετροι της διαγωγιµότητας gmsat και της
αγωγιµότητας εξόδου gdsat:
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g msat =

∂I DS
∂VGS

g dsat

VDS = σταθερό

∂I
= DS
∂VDS

W

µnCox (VGS − Vth ) , λ = 0

L
=
W
µ C
(V − Vth )(1 + λVDS ) , λ ≠ 0
 n ox L GS

VGS = σταθερό

0, λ = 0


=
W
 µnCox L (VGS − Vth ) λ , λ ≠ 0

Σχήµα 2.11: α. Κορεσµός του ρεύµατος απαγωγού συναρτήσει της τάσης απαγωγού-πηγής. β. Κλίση του
ρεύµατος απαγωγού µε την επίδραση της διαµόρφωσης µήκους καναλιού (η κλίση µεγαλώνει µε την αύξηση της
τάσης πύλης).

Ο Πίνακας 2.1 που ακολουθεί συνοψίζει τις βασικές περιοχές λειτουργίας του τρανζίστορ
και τις αντίστοιχες συνθήκες [2.2].
Τάσεις πόλωσης
Περιοχή λειτουργίας

Αποκοπή

Έκφραση ρεύµατος
VGS

VDS

< Vth

οποιαδήποτε

< VGS-Vth

Γραµµική ή τριοδική

IDS = 0
I DS = µ n Cox

≥ Vth

I DS =

W
1
(VGS − Vth ) VDS − VDS2 
L 
2


1
W
2
µn Cox (VGS − Vth )
2
L

> VGS-Vth

Κόρος

ID =

1
W
2
µ Cox (VGS − Vth ) (1 + λVDS )
2
L

Πίνακας 2.1: Εκφράσεις ρεύµατος-τάσης για nMOS σε κάθε περιοχή λειτουργίας (πρώτη προσέγγιση).
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Άλλα µοντέλα ρεύµατος είναι το µοντέλο Pao-Sah, το µοντέλο Charge-Sheet και το
µοντέλο Bulk-Charge [2.7, 2.9].

§2.1.3. Φαινόµενα δεύτερης τάξης.

Σε αυτή την παράγραφο θα γίνει µια σύντοµη αναφορά και περιγραφή των κυριότερων
φαινοµένων που εµφανίζονται σε διατάξεις τύπου MOSFET (κλασικές, SOI, TFTs) και
συντελούν στην απόκλιση των ηλεκτρικών τους επιδόσεων από τις κλασικές εξισώσεις που
περιγράφηκαν. Το φαινόµενο σώµατος, καναλιού µικρού µήκους και πλάτους [2.2],
φαινόµενα πτώσης του φραγµού δυναµικού λόγω τάσης στον απαγωγό (Drain Induced
Barrier Lowering, DIBL) ή λόγω διάτρησης (punchthrough) είναι τα πιο σηµαντικά [2.9].
Επίσης, στις διατάξεις SOI και TFTs, λόγω της κατασκευής τους (η οποία έχει αρκετές
οµοιότητες), σηµαντικά είναι τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος (Floating Body Effects,
FBEs) και αυτοθέρµανσης (Self Heating Effects) [1.24, 2.10]. Επιπλέον, η επίδραση της
παρασιτικής αντίστασης µεταβάλλει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων [2.9, 2.10].
Σε ότι αφορά το ρεύµα στην περιοχή υποκατωφλίου (sub-threshold), υποτέθηκε ότι
αυτό έχει µηδενική τιµή. Αυτή η υπόθεση είναι προσεγγιστική, αφού µερικά από τα
προαναφερθέντα φαινόµενα συµβάλλουν στην αύξησή του [2.11]. Η αύξηση του ρεύµατος
για µια δεδοµένη τιµή της τάσης πύλης, µπορεί να θεωρηθεί τέτοια που να εισάγει το
τρανζίστορ σε κατάσταση αγωγής. Γίνεται κατανοητό ότι η κατάσταση αγωγής αρχίζει για
µια τιµή τάσης µικρότερη από αυτή που θα υπήρχε χωρίς την παρουσία αυτών των
φαινοµένων, δηλαδή η τάση κατωφλίου µικραίνει. Επιπλέον, τα ρεύµατα στο υποκατώφλι
µπορεί να προέρχονται και λόγω κακής ποιότητας του οξειδίου (διαρροή µέσα από το
οξείδιο). Πειραµατικά αυτό ελέγχεται σε ένα τρανζίστορ, γειώνοντας το ηλεκτρόδιο του
απαγωγού και της πύλης, σαρώνοντας σε µια περιοχή τάσεων το ηλεκτρόδιο της πύλης
(VD=0, VS=0, VGσάρωση) και παίρνοντας το ρεύµα από την πηγή [2.11]. Όλα αυτά τα
ρεύµατα στο υποκατώφλι προέρχονται από διαφορετικά φαινόµενα και εξαρτώνται κυρίως
από την τεχνολογία κατασκευής των στοιχείων MOS και τις συνθήκες λειτουργίας του.
Συχνά σε επίπεδο κυκλώµατος καλούνται µε ένα όνοµα ρεύµατα διαρροής.
Οι συνιστώσες των ρευµάτων διαρροής είναι δύο [2.12]: υπάρχουν τα ρεύµατα
διαρροής για την κατάσταση αποκοπής (off state leakage currents) και τα ρεύµατα
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διαρροής για την ενεργό κατάσταση (on state leakage currents). Μερικά ρεύµατα
εµφανίζονται και στις δύο καταστάσεις. Στο Σχήµα 2.12 που ακολουθεί φαίνονται οι
κυριώτερες συνιστώσες των ρευµάτων διαρροής [2.12].

IEDT

ISUBTH

IPNCHTHR

IGIDL

IBTBT

Σχήµα 2.12: Οι συνιστώσες των ρευµάτων διαρροής (αριστερά). ∆εξιά επάνω φαίνονται τα ρεύµατα διαρροής
στην κατάσταση αγωγής (on) και δεξιά κάτω φαίνονται τα ρεύµατα διαρροής στην αποκοπή.

Τα ρεύµατα διαρροής του Σχήµατος 2.12 είναι τα εξής [2.12]:
Ι1: ρεύµα ανάστροφης πόλωσης (reverse bias) επαφής pn. Είναι ένας µηχανισµός
διαρροής ρεύµατος on και off state. Μια άλλη ονοµασία του ρεύµατος ανάστροφης
πόλωσης (reverse bias) της επαφής pn είναι Band to Band Tunneling Current IBTBT.
Αυξάνεται εκθετικά µε την αύξηση του µεγέθους της ελαφρά νοθευµένης (lightly doped)
περιοχής διάχυσης του απαγωγού. Αν ενεργοποιηθούν και οι δύο επαφές pn του
τρανζίστορ nMOS, τότε ενεργοποιείται η λειτουργία του παρασιτικού διπολικού τρανζίστορ
pnp (PBT, Parasitic Bipolar Transistor, PBT) [2.10].
I2: ρεύµα υποκατωφλίου (subthreshold), που είναι το ρεύµα αγωγιµότητας κατά την
ασθενή αναστροφή (0<φS<φP, VGS<Vth ) µεταξύ πηγής-απαγωγού όταν η τάση πύλης είναι
µικρότερη από την τάση κατωφλίου (για NMOS). Είναι ένας µηχανισµός διαρροής
ρεύµατος off-state. Αυξάνεται εκθετικά µε τη µείωση της τάσης κατωφλίου και από την
εφαρµοζόµενη τάση στην πύλη. Για µεγάλες τιµές τάσης στον απαγωγό είναι ανεξάρτητο
από την τάση απαγωγού. Σε κυκλωµατικό επίπεδο, οι δοµές στοίβας τρανζίστορ (δηλαδή
τρανζίστορ σε σειρά) γενικά µειώνουν αυτού του τύπου τις διαρροές και χρησιµοποιούνται
για τη µέτρησή τους. Σηµαντικό είναι το µέγεθος της υποκατώφλιας κλίσης (Subthreshold
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Slope ή Swing, S) που εκφράζει την απαιτούµενη αλλαγή στην τάση της πύλης ώστε να
αυξηθεί κατά µια τάξη µεγέθους το ρεύµα στο κανάλι. Μπορεί να εκφραστεί από µια σχέση
της µορφής [2.13]:

I sub

W
= µn
L

2

qΦ S

 kT  ni2 e kT
q

 q  Na − d ΦS
dx

qV
− DS 

kT
1
−
e





I3: ρεύµα που επάγεται λόγω της µείωσης του φραγµού δυναµικού της πηγής σε σχέση
µε την υποδοχή και καθορίζεται από την τάση στον απαγωγό (Drain Induced Barrier
Lowering, DIBL). Το πλάτος της περιοχής απογύµνωσης που σχετίζεται µε τις επαφές
αυξάνεται µε την εφαρµογή ανάστροφης πόλωσης [2.9]. To DIBL µετριέται ως εξής: DIBL =
Vth (VDS = 0.1 V) - Vth(VDS = 1 V) ή DIBL = Vth(VDS1)-Vth(VDS2)/(VDS2-VDS1) [2.9]. Το DIBL
εµφανίζεται από την ανάγκη να κάνουµε βαθιές διαχύσεις για να µειωθεί η αντίσταση
φύλλου των σύγχρονων διατάξεων MOS, ώστε οι διατάξεις να διαθέτουν µεγαλύτερη
ικανότητα οδήγησης ρεύµατος. Όµως, αν το βάθος της περιοχής διάχυσης είναι πολύ
µεγάλο, τότε το off ρεύµα του MOS επηρεάζεται από την τάση στον απαγωγό (εκτός από
την τάση στην πύλη) [1.36]. Αυτή ακριβώς η συµπεριφορά χαρακτηρίζεται ως DIBL (Σχήµα
2.13) [2.13]. Το DIBL µειώνει την τάση κατωφλίου αλλά συνήθως δεν επηρεάζει την
υποκατώφλια κλίση [2.14]. Εντοπίζεται όταν η πόλωση της τάσης πύλης VGS είναι πλησίον
της τιµής Vth [2.14]. Το DIBL αυξάνεται µε την αύξηση του VDS, µε τη µείωση του µήκους
της διάταξης, την αύξηση του πάχους του µονωτή πύλης, την αύξηση της τάσης VBS και την
αύξηση του Nb [2.9]. Το φαινόµενο DIBL παρουσιάζει διαφορές ανάµεσα σε δοµές
θαµµένου (buried) και επιφανειακού (surface) καναλιού [2.9].
I4: ρεύµα απαγωγού που επάγεται από την πύλη (Gate Induced Drain Leakage, GIDL)
που οφείλεται στα υψηλά πεδία που αναπτύσσονται κοντά στην επαφή του απαγωγού
µεταξύ πύλης-απαγωγού και προκαλούν έγχυση φορέων στο υπόστρωµα. Είναι ένας
µηχανισµός διαρροής ρεύµατος off-state που αυξάνεται εκθετικά µε τη µείωση του πάχους
του οξειδίου πύλης. Πιο συγκεκριµένα, όταν µια αρνητική τάση πύλης (ή µια θετική τάση
απαγωγού και µηδενική τάση πύλης) εφαρµοστεί σε ένα nMOS, µια περιοχή απογύµνωσης
µπορεί να δηµιουργηθεί στην περιοχή απαγωγού που επικαλύπτεται (overlap) από την
πύλη (Σχήµα 2.14) [2.13]. Αφού η συγκέντρωση νόθευσης στον απαγωγό είναι υψηλή, η
περιοχή απογύµνωσης είναι πολύ λεπτή µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα ισχυρό
κάθετο πεδίο στον απαγωγό. Υπό αυτές τις συνθήκες, ζεύγη ηλεκτρονίων – οπών
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δηµιουργούνται µέσω διόδευσης ηλεκτρονίων από την ζώνη σθένους στη ζώνη
αγωγιµότητας. Οι οπές που γεννιούνται δηµιουργούν ρεύµα υποστρώµατος και τα
ηλεκτρόνια ρεύµα απαγωγού που αυξάνεται µε αύξηση της αρνητικής τάσης [2.13].

Σχήµα 2.13: ∆υναµικό από την πηγή στον απαγωγό για ένα κανάλι µεγάλου και µικρού µήκους αντίστοιχα στην
περίπτωση του φαινοµένου DIBL. Φαίνεται η µείωση του φραγµού δυναµικού από την πηγή στον απαγωγό
(αριστερά) και η µείωση της τάσης κατωφλίου (µεσαίο σχήµα). ∆εξιά φαίνεται το φαινόµενο sub-surface DIBL ή
διάτρησης (punchthrough), που ουσιαστικά είναι η πιο ισχυρή µορφή του φαινοµένου DIBL.

Σχήµα 2.14: Το φαινόµενο GIDL.

I5: το ρεύµα διάτρησης στο κανάλι (punchthrough) λόγω της προσέγγισης των
περιοχών απογύµνωσης απαγωγού-πηγής (για µεγάλη τιµή της τάσης απαγωγού), όπου
αυτό το ρεύµα είναι ανεξάρτητο της τάσης που εφαρµόζεται στην πύλη. Είναι µια ακραία
µορφή του φαινοµένου DIBL (Σχήµα 2.13) [2.15] και δύσκολα ξεχωρίζεται πειραµατικά από
αυτό. Συνήθως επηρεάζει (αυξάνει) την υποκατώφλια κλίση [2.14]. Το φαινόµενο
διάτρησης ονοµάζεται και subsurface DIBL [2.14], καθώς επιδρά στην ακόµα βαθύτερη
αγωγή των φορέων (σε σχέση µε το απλό φαινόµενο DIBL) χωρίς τον έλεγχο της τάσης
πύλης [2.14]. Είναι ένας µηχανισµός διαρροής ρεύµατος off-state.
I6: ρεύµα λόγω φαινοµένου στενού καναλιού (narrow width effect) [2.16].
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I7, Ι8: ρεύµατα διόδευσης µέσω του οξειδίου (oxide tunneling current), εξαιτίας [2.11]: i)
του µικρού πάχους (ή της κακής ποιότητας) του οξειδίου και ii) των υψηλών ηλεκτρικών
πεδίων (π.χ. ρεύµα πύλης λόγω έγχυσης θερµών φορέων ή λόγω διάσπασης) αντίστοιχα.
Είναι µηχανισµοί διαρροής ρεύµατος on και off state. Η off state συνιστώσα του ρεύµατος
Ι7 καλείται Edge Directed Tunneling Leakage IEDT. Αυξάνεται εκθετικά µε τη µείωση του
πάχους του οξειδίου πύλης.
Το ρεύµα πύλης είναι πολύ δύσκολο να µετρηθεί για µέτριες τιµές τάσης πύλης οι
οποίες αντιστοιχούν σε πεδία § 3ÿ106 V/cm [2.11]. Επιπλεόν, τα ρεύµατα πύλης είναι πολύ
µικρά (10-10π10-13 Α) και απαιτούνται ειδικές τεχνικές που υποστηρίζονται από προηγµένο
εργαστηριακό εξοπλισµό [2.4], ενώ το πάχος των οξειδίων θα πρέπει να είναι σχετικά
µικρό [2.11]. Σε πειράµατα καταπόνησης, το ρεύµα IG είναι σηµαντικό και συσχετίζεται µε
τις συνθήκες καταπόνησης και τους µηχανισµούς της. Γενικά, υπάρχουν δύο µηχανισµοί
διόδευσης φορέων µέσω του οξειδίου [2.11]: i) Fowler-Nordheim, ii) απευθείας διόδευση
(direct tunneling). Για Vox=Eoxtox>φB, τα ηλεκτρόνια βλέπουν ένα τριγωνικό δυναµικό και το
ρεύµα πύλης οφείλεται στο µηχανισµό Fowler-Nordheim (F-N). Η τάση του οξειδίου είναι
περίπου 3.2 V για τη διεπιφάνεια Si/SiO2. Ο µηχανισµός F-N κυριαρχεί για tox > 40 Α. Για
Vox=Eoxtox<φB, τα ηλεκτρόνια βλέπουν όλο το πάχος του οξειδίου και το ρεύµα πύλης
οφείλεται στο µηχανισµό απευθείας διόδευσης. Ο µηχανισµός απευθείας διόδευσης
κυριαρχεί για πολύ µικρά tox.

Σχήµα 2.15: Οι δύο γνωστοί µηχανισµοί διόδευσης φορέων µέσω οξειδίου (και η οριακή περίπτωση).

Μια έκφραση που υπολογίζει ικανοποιητικά το ρεύµα απαγωγού κάτω από την τάση
κατωφλίου, λαµβάνοντας υπόψη την αγωγή σε ασθενή αναστροφή και τα φαινόµενα
σώµατος και DIBL είναι η ακόλουθη [2.18]:
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2

I sub

qV
q
− DS 
(VG −VS −VTHO −γ VS − nVDS ) 
W  kT  nkT
kT
e
e
= µn 
1
−



L q 



όπου γ ο παράγοντας σώµατος και n ο παράγοντας DIBL. Λαµβάνοντας υπόψη
διαφορετικούς παράγοντες (συνιστώσες ρευµάτων διαρροής), έχουν αναπτυχθεί άλλες
λιγότερο ή περισσότερο πολύπλοκες εκφράσεις.
Η στατική κατανάλωση ισχύος στα κυκλώµατα έχει δύο συνιστώσες: τα ρεύµατα
διαρροής και αναµονής [1.129]. Τα ρεύµατα αναµονής είναι η συνιστώσα των ρευµάτων
διαρροής που αντιστοιχεί στο dc ρεύµα που ρέει συνεχώς από την τροφοδοσία VDD στη
γείωση. Γενικά, τα ρεύµατα διαρροής, είναι ανεπιθύµητα σε εφαρµογές καθώς αυξάνουν τη
στατική κατανάλωση ισχύος [1.129]. Για να µειωθεί το ρεύµα διαρροής υποκατωφλίου,
υπάρχουν κάποιες τεχνολογικές και κυκλωµατικές τεχνικές όπως είναι [1.128]: η αύξηση
του πάχους του οξειδίου, η αύξηση της τάσης κατωφλίου (η οποία όµως επιφέρει αύξηση
στην καθυστέρηση διάδοσης των σηµάτων), η χρήση διπλής τροφοδοσίας ή η χρήση
τρανζίστορ µεταβαλλόµενης τάσης κατωφλίου. Η τεχνική µεταβλητού Vth, µπορεί να
επιτευχθεί είτε µε την εκµετάλλευση του φαινοµένου σώµατος είτε πιο εύκολα, µε τη χρήση
των τρανζίστορ πολλαπλών πυλών (π.χ. διπλής πύλης, τα οποία εξετάζονται στο
Κεφάλαιο 7) [1.128]. Η κυριότερη εφαρµογή αυτής της τεχνικής σε κυκλώµατα CMOS
φαίνεται στο Σχήµα 2.16. Τα τρανζίστορ υψηλού Vth βοηθούν ώστε να γίνεται πιο αργά η
αγωγή ρεύµατος προς τα λογικά µπλοκς και να περιορίζουν το ρεύµα διαρροής
υποκατωφλίου, ενώ στην κατάσταση αναµονής (stand-by) ένα αρνητικό σήµα στις πύλες
των τρανζίστορ υψηλής τάσης κατωφλίου εφαρµόζεται, µε αποτέλεσµα αυτά να
εισέρχονται σε µια βαθιά κατάσταση αποκοπής (να µην παρουσιάζουν τόσο µεγάλες
διαρροές, αφού έχουν µεγαλύτερο Vth) [1.128].

Σχήµα 2.16: Η τεχνική λογικής πολλαπλών τάσεων κατωφλίου (Multi-threshold logic) για τη µείωση της
κατανάλωσης της ισχύος.
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§2.1.3.1. Φαινόµενα σµίκρυνσης µήκους και στένωσης εύρους του καναλιού.

Οι ηλεκτρικές επιδόσεις των διατάξεων ακόµα και στη γραµµική περιοχή λειτουργίας
(τυπικά για VDS = 0.1V) αποκλίνουν από τη συµπεριφορά που προβλέπει η τυπική θεωρία
όταν οι διαστάσεις τους µικραίνουν, κυρίως λόγω µοιράσµατος φορτίου (Charge Sharing)
[2.7]. Οι σηµαντικές ηλεκτρικές παράµετροι (τάση κατωφλίου, ευκινησία) των διατάξεων
επηρεάζονται από τη γεωµετρία (µήκος και πλάτος) [2.19]. Τα φαινόµενα που εξηγούν
αυτή την απόκλιση καλούνται φαινόµενα: i) Μικρού µήκους καναλιού (Short Channel
Effects, SCEs), ii) Στενού εύρους καναλιού (Narrow Width effects). Επιπλέον, για να
αποδοθεί η αντίστροφη από τη συνηθισµένη απόκλιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών
λόγω σµίκρυνσης των διαστάσεων, έχουν καθιερωθεί οι όροι iii) αντίστροφα φαινόµενα
σµίκρυνσης του µήκους (reverse short channel effects) και iv) του πλάτους καναλιού
(reverse short channel and narrow width) [2.19].
Στα

SCEs

περιλαµβάνονται

τα

φαινόµενα:

διάτρησης

(punchthrough),

DIBL,

αιωρούµενου σώµατος (Floating Body Effects, FBEs) και αυτοθέρµανσης SHEs (Self
Heating Effects), τα οποία εµφανίζονται κυρίως για µεγάλα πεδία (είναι πιο έντονα όσο
µειώνεται το µήκος και αυξάνεται το πλευρικό πεδίο) και κοινό τους χαρακτηριστικό είναι η
µείωση της τάσης κατωφλίου. Μερικά από αυτά τα φαινόµενα έχουν ήδη αναλυθεί.
Προκειµένου να αντιµετωπιστεί το φαινόµενο DIBL, η νόθευση του υποστρώµατος
µπορεί να αυξηθεί κοντά στον απαγωγό και στην πηγή (Σχήµα 2.17). Αυτές οι περιοχές
αυξηµένης νόθευσης ονοµάζονται “halos” [2.13].

Σχήµα 2.17: Οι περιοχές αυξηµένης νόθευσης (“halos”) και τα αντίστροφα φαινόµενα σµίκρυνσης καναλιού.
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Με τη µείωση του µήκους καναλιού σε αυτές τις διατάξεις, η µέση συγκέντρωση νόθευσης
αυξάνεται λόγω πλευρικής (οριζόντιας) µη οµοιοµορφίας των προσµίξεων µε αποτέλεσµα
να παρατηρείται αύξηση του Vth. Έτσι, δηµιουργούνται τα αντίστροφα φαινόµενα µικρού
µήκους καναλιού (reverse short channel effects) [2.19]. Για περαιτέρω σµίκρυνση του
καναλιού, τυπικά φαινόµενα µικρού µήκους καναλιού παρατηρούνται [2.19].
Στα φαινόµενα στένωσης καναλιού παρατηρείται αύξηση του Vth µε τη µείωση του
εύρους του καναλιού. Εµφανίζονται σε δοµές αποµόνωσης οξειδίου πεδίου (field oxide)
LOCOS, επειδή οι δοµές LOCOS αποτελούνται από το ράµφος πουλιού (bird’s beak) και
µια έντονα νοθευµένη περιοχή (channel stopper) [2.19, 2.14]. Εξαιτίας της ύπαρξης του
channel stopper κάποιες δυναµικές γραµµές του πεδίου πύλης τερµατίζονται στις άκρες
(edges) και έτσι τερµατίζεται και το φορτίο απογύµνωσης που οφείλεται στην πύλη [2.14].
Επιπλέον, οι προσµίξεις του καναλιού διαχέονται στην άκρη του κατά τη διάρκεια
διαδικασιών υψηλών θερµοκρασιών. Για τους δύο παραπάνω κατασκευαστικούς λόγους
αυξάνεται το Vth όσο το εύρος µειώνεται σε δοµές LOCOS. Τα αντίστροφα φαινόµενα
στένωσης καναλιού εµφανίζονται σε δοµές trench isolation [2.14]. Παρατηρείται µείωση του
Vth µε τη µείωση του εύρους του καναλιού. Στις άκρες της διάταξης η τάση κατωφλίου
γίνεται χαµηλότερη Vth σε σχέση µε το κέντρο της. Συνήθως, παρατηρείται κύρτωση
(“hump”) στην υποκατώφλια περιοχή των χαρακτηριστικών ρεύµατος-τάσης (επειδή
ακριβώς έχουµε δύο τρανζίστορ που ανοίγουν σε διαφορετική τάση κατωφλίου) [2.14]. Τα
κροσσωτά πεδία πύλης (fringing fields) συγκεντρώνονται στην άκρη της διάταξης και για
αυτό η περιοχή αυτή παρουσιάζει χαµηλότερη Vth [2.14].

Ποσοτική ανάλυση της σµίκρυνσης του µήκους και της στένωσης του εύρους καναλιού
΄Ενα MOSFET µπορει να θεωρηθεί µικρού µήκους καναλιού, αν το µήκος του ενεργού
καναλιου (Leff) ειναι περίπου ίσο µε το πάχος τον περιοχών απογύµνωσης των διαχύσεων
ή και µε το βάθος των ίδιων των διαχύσεων xj [2.2]. Στις διατάξεις µεγάλου µήκους, η
περιοχή απογύµνωσης θεωρείται ότι σχηµατίζεται µόνο από την εφαρµογή της τάσης
πύλης, ενώ αγνοούνται οι περιοχές απογύµνωσης που σχετίζονται µε τις επαφές pn
απαγωγού και πηγής. ∆ηλαδή, στις διατάξεις µεγάλου µήκους θεωρείται µια ορθογώνια
περιοχή απογύµνωσης που εκτείνεται από την πηγή στον απαγωγό. Στις διατάξεις µικρού
µήκους, η περιοχή απογύµνωσης θεωρείται τραπεζοειδής (Σχήµα 2.18), αφού λαµβάνεται
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υπόψη το φορτίο απογύµνωσης που οφειλεται στις επαφές pn απαγωγού και πηγής. Στις
περιοχές αυτές η συγκέντρωση αρνητικού φορτίου δεν προέρχεται από επαγωγή φορτίου
λόγω εφαρµογής της τάσης πύλης, αλλά από το φορτίο των ίδιων των περιοχών
απογύµνωσης των επαφών. Η περιοχή απογύµνωσης κάτω από τον απαγωγό θα είναι
µεγαλύτερη από αυτή της πηγής, επειδή η θετική τάση VDS πολώνει ανάστροφα την επαφή
απαγωγού-υποστρώµατος και εποµένως θα πρέπει να συµπεριληφθεί και αυτός ο όρος.
Έτσι, το βάθος της περιοχής απογύµνωσης στις επαφές πηγής και απαγωγού δίνεται
αντίστοιχα από τις σχέσεις [2.2]:

xdS =

2ε Si
2ε Si
φ0 και xdD =
(φο + VDS )
qN A
qN A

όπου το ενδογενές δυναµικό (built-in) επαφής δίνεται από τη σχέση:

φο =

kT  N A N D 
ln 

q  ni2 

Σχήµα 2.18: Σµίκρυνση του µήκους καναλιού µε συνέπεια τη µείωση της τάσης κατωφλίου.

Έτσι, η τάση πύλης που απαιτείται για το σχηµατισµό καναλιού θα είναι µικρότερη απο
την αντίστοιχη µιας διάταξης µεγάλου µήκους (δηλαδή η τάση κατωφλίου µειώνεται):

Vtho , SC = Vtho, LC − ∆Vtho ⇒ Φ GC − 2Φ F −

'
QBo
Q
Q
Q'
− Bo = Φ GC − 2Φ F − Bo − ∆Vtho ⇒ ∆Vtho = Bo
Cox Cox
Cox
Cox

όπου τα γράµµατα SC, LC αναφέρονται αντίστοιχα στις τάσεις κατωφλίου διατάξεων µε
µικρό και µεγάλο µήκος, και η διαφορά ∆Vtho αναπαριστά τη διαφορά του φορτίου ανάµεσα
στη θεώρηση ορθογώνιας (QBO) και τραπεζοειδούς περιοχής απογύµνωσης (Q΄BO), το
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φορτίο απογύµνωσης. Με απλή γεωµετρία (Σχήµα 2.18 επάνω δεξά) και λύνοντας την
εξίσωση ως προς ∆L συνάγεται ότι:

(x

j



2
2
2x
2
+ xdm ) = xdm
+ ( x j + ∆L ) ⇒ ∆L = − x j + x 2j + 2 x j xdm = x j  1 + dm − 1


xj



όπου αυτή η σχέση ισχύει και για τις δύο διαχύσεις (πηγής και απαγωγού). Συµβολίζοντας
µε ∆LS και ∆LD τις πλευρικές προεκτάσεις των επαφών pn πηγής και απαγωγού
αντίστοιχα, προκύπτει (µε απλή αναλογία επιφανειών):
'

QBo
QBo
1
L
'
=
⇒ QBo
= 
+ 1 QBo ⇒
2  L − ( ∆LS + ∆LD ) 
 L + L − ( ∆LS + ∆LD )  xdm 2 xdm  L − ( ∆LS + ∆LD ) 
 L − ( ∆LS + ∆LD ) 
 L − ( ∆LS + ∆LD ) 
'
'
QBo
= − 1 −
+ 1 QBo ⇒ QBo
= − 1 −
+ 1 2qε Si N A 2φF
2L
2L





Με βάση τα παραπάνω, µπορεί να βρεθεί το ποσό µείωσης της τάσης κατωφλίου εξαιτίας
των φαινοµένων σµίκρυνσης του µήκους:

∆Vtho =

1
Cox

2qε Si N A 2Φ F

 

x j 
x
2x
2x
 1 + dS − 1 +  1 + dD − 1  ⇒ ∆Vtho ∼ j
 

2 L 
xj
xj
L
 



∆ηλαδή, η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου σε διατάξεις µικρούµ µήκους, είναι ανάλογη του
βάθους διάχυσης και αντιστρόφως ανάλογη του µήκους. Για L>>xj (µεγάλου µήκους
διατάξεις), η ολίσθηση τάσης γίνεται ασήµαντη. Επιπλέον, η εξάρτηση των φαινοµένων
µικρού καναλιού από το πεδίο, φαίνεται από τη σχέση του ενδογενούς δυναµικού.
Οµοίως, ένα MOSFET µπορει να θεωρηθεί µικρού εύρους καναλιού, αν το εύρος του
καναλιού του είναι περίπου ίσο µε το µέγιστο πάχος τον περιοχών απογύµνωσης xdm [2.8].
Το πιο σηµαντικό φαινόµενο στένωσης καναλιού και απόκλισης της ηλεκτρικής
συµπεριφοράς µιας διάταξης σε σχέση µε αυτή που προβλέπει η προσέγγιση GCA
(Gradual Channel Approximation), είναι η αύξηση της τάσης κατωφλίου (Σχήµα 2.19), λόγω
υποεκτίµησης (σε αντίθεση µε τα φαινόµενα σµίκρυνσης του µήκους καναλιού) του φορτίου
σώµατος που βρίσκεται έξω από την περιοχή της πύλης [2.20]. Το πιο βασικό πρόβληµα
είναι το κροσσωτό πεδίο στα άκρα (fringing fields) που έχει σαν αποτέλεσµα την
απογύµνωση της περιοχής πέρα αυτής µε εύρος W (Σχήµα 2.19 αριστερά). Το συνολικό
φορτίο χώρου θα είναι [2.8]:

QΒ′ ο AC = qN A xdm AC
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όπου AC είναι η συνολική επιφάνεια της περιοχής που δίνεται από τη σχέση:
AC = xdmW + 2 ANWE
και 2ANWE είναι το εµβαδό των περιοχών που διορθώνουν την υποεκτίµηση για το φορτίο
χώρου. Θεωρώντας την περιοχή απογύµνωσης στα άκρα κυκλική (ένα τεταρτηµόριο του
κύκλου και µε ακτίνα xdm όπως φαίνεται στο µεσαίο Σχήµα 2.19), το εµβαδό των περιοχών
διόρθωσης θα είναι:
 π x2 
2 ANWE = 2  dm 
 4 
Έτσι, µπορεί να θεωρηθεί ένας παράγοντας αύξησης της τάσης κατωφλίου µε µειούµενο
εύρος καναλιού της µορφής της µορφής:
ANWE
πx
= 1 + dm > 1
xdmW
2W

g = 1+
και η τάση κατωφλίου γίνεται:
VthNW = VFB + 2 φF +

1
Cox

2qε SI N A 2 φF g = Vth + ∆Vth

όπου:
∆Vth =

1
Cox

2qε SI N A 2 φF

ANWE xdm
∼
xdmW W

Σχήµα 2.19: Στένωση του εύρους καναλιού µε συνέπεια την αύξηση της τάσης κατωφλίου.
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§2.1.4. Ηλεκτρικές ιδιότητες υπό υψηλά πεδία – Το κάθετο και πλευρικό πεδίο στις διατάξεις
MOS.

Η ταχύτητα των φορέων στο κανάλι συναρτάται και µε την κάθετη συνιστώσα Εx του
πεδίου. Το κάθετο πεδίο περιορίζει την κίνηση των φορέων σε µια µικρότερη περιοχή κάτω
από τη διεπιφάνεια Si/SiO2 (για παράδειγµα αύξηση του VGS έλκει τα ηλεκτρόνια πιο κοντά
στην επιφάνεια), αυξάνοντας τις σκεδάσεις των φορέων που κινούνται στην επιφάνεια του
ηµιαγωγού, µε αποτέλεσµα τη µείωση της ευκινησίας στην επιφάνεια σε σχέση µε την
ευκινησία στο σώµα του τρανζίστορ. Οι κυριότεροι µηχανισµοί σκέδασης των φορέων σε
διατάξεις MOS (σε αναστροφή) είναι: i) Η σκέδαση Coulomb, ii) η σκέδαση λόγω
επιφανειακής τραχύτητας και iii) η σκέδαση από φωνόνια [2.21, 2.22]. Οι δύο πρώτοι
µηχανισµοί σκέδασης λαµβάνονται υπόψη σε χαµηλές θερµοκρασίες (πολύ κάτω από τη
θερµοκρασία δωµατίου, π.χ. < 77Κ), ενώ ο µηχανισµός σκέδασης από φωνόνια θεωρείται
ο κυρίαρχος µηχανισµός σκέδασης σε θερµοκρασίες δωµατίου [2.23].
Η εξάρτηση της ευκινησίας των ηλεκτρονίων που κινούνται στην επιφάνεια από το
κάθετο πεδίο εκφράζεται εµπειρικά µέσω της σχέσης [2.24]:

µneff =

µno
1 + ΘΕ x

µno

=
1+

Θε ox
(VGS − V ( y ) )
toxε Si

όπου µno είναι η ευκινησία χαµηλού πεδίου των επιφανειακών φορέων, V(y) και Θ είναι µια
εµπειρική παράµετρος. Η παραπάνω σχέση αυτή προσεγγίζεται από τη σχέση [2.25]:

µneff =

µno

1 + θ (VGS − Vth )

όπου θ [V-1] είναι η εµπειρική παράµετρος υποβάθµισης της ευκινησίας (mobility
attenuation factor). Πολύ συχνά χρησιµοποιείται η σχέση (για SiO2): θ=10-7/tox [2.26].
Καθώς το tox µειώνεται, το θ αυξάνεται επειδή το κάθετο ηλεκτρικό πεδίο µέσα στο οξείδιο
γίνεται πιο δυνατό (Εox~VGS/tox). ∆ηλαδή, όταν ένα ηλεκτρόνιο κινείται κατά µήκος της
διεπιφάνειας του Si/SiO2 από την πηγή στον απαγωγό, η ταχύτητά του δεν καθορίζεται
µόνο από το οριζόντιο πεδίο σύµφωνα µε τη σχέση: u = µΕy [2.19] (όπου µ είναι η
ευκινησία, που ουσιαστικά είναι η σταθερά αναλογίας στην σχέση αυτή), αλλά και από το
κάθετο πεδίο το οποίο προκαλεί µεταβολή του τοπικού πεδίου λόγω εφαρµογής της τάσης
πύλης VGS.

-65-

Κεφάλαιο 2
Τα φαινόµενα σµίκρυνσης του µήκους καναλιού προκαλούνται από µηχανισµούς: i)
µεταβολής της τάσης κατωφλίου λόγω και µόνο της µεταβολής του µήκους καναλιού ii) που
αλλάζουν τις ιδιότητες κίνησης των ελεύθερων φορέων (ηλεκτρονίων) στο κανάλι από
ολίσθηση (λόγω πεδίου). Έτσι, εκτός από τις συνέπεις στην τάση κατωφλίου, τα φαινόµενα
σµίκρυνσης του µήκους του καναλιού επηρεάζουν σηµαντικά και την ευκινησία των
ελεύθερων φορέων.
Το πλευρικό πεδίο Ey κατά µήκος του καναλιού αυξάνεται µε τη µείωση του ενεργού
µήκους καναλιού, καθώς: Ey~VDS/Leff [2.4]. Ενώ η ταχύτητα ολίσθησης των ηλεκτρονίων ud
εντός του καναλιού είναι γραµµικά ανάλογη του οριζόντιου ηλεκτρικού πεδίου για πιο
µικρές τιµές πεδίων σύµφωνα µε τη σχέση ud=µnEy (µε σταθερά αναλογίας την ευκινησία),
για τιµές πεδίων υψηλότερες από Ey=105 V/cm αυτή η ταχύτητα τείνει σε κόρο (udsat = 107
cm/s για ηλεκτρόνια) [2.1] και η ευκινησία τους αρχίζει και µειώνεται. Η ταχύτητα κόρου έχει
σηµαντικές συνέπειες στα χαρακτηριστικά ρεύµατος (κόρου) - τάσης των MOSFET µικρού
καναλιού. Ακόµα και σε διατάξεις µε µεγάλο µήκος καναλιού, η πυκνότητα φορτίου των
ευκίνητων φορέων τείνει στο µηδέν στο σηµείο απόπνιξης, το πεδίο γίνεται πολύ µεγάλο µε
αποτέλεσµα να αποκτούν ταχύτητα κόρου. Υποθέτοντας ότι η ταχύτητα των φορέων ud =
µΕ έχει φτάσει τουλάχιστον στο 90% της τιµής udsat σε όλο το κανάλι (και όχι µόνο στην
περιοχή pinch-off) [2.2], το ρεύµα θα δίνεται από τη σχέση:
Leff

I DS , sat = usat Qd = usatW

∫

qn ( x ) dx = usatWCox [VGS − Vth ]

0

όπου Qd είναι γραµµική πυκνότητα φορτίου (Cb/m) κατά τη ροή του ρεύµατος, QI = nq =
Cox(VGS-Vth) (Cb/m2). Το ρεύµα είναι γραµµικά ανάλογο της τάσης υπεροδήγησης και δεν
εξαρτάται από το µήκος του καναλιού. Όταν οι φορείς έχουν φτάσει την ταχύτητα κόρου, το
ρεύµα φτάνει σε κόρο πριν την τιµή τάσης απόπνιξης VGS-Vth και µάλιστα η τιµή του είναι
χαµηλότερη από αυτή που προβλέπεται από τον τετραγωνικό νόµο (Σχήµα 2.20). Έτσι, η
προηγούµενη σχέση τροποποιείται [2.26]:
I DS , sat = usatWCoxVDSsat

αφού η τάση απόπνιξης δεν συµπίπτει µε την τάση VDSsat. Η τάση VDSsat δίνεται τότε από
µια σχέση της µορφής [2.5]:
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VDSsat =

2µeff L (VGS − Vth )
2µeff L + VGS − Vth

και το ρεύµα δίνεται από τη σχέση [2.5]:
I DS , sat = usatWCox

2 µeff L (VGS − Vth )
2 µeff L + VGS − Vth

= usatWCox

(VGS − Vth )
VGS − Vth + 2

2

usat L

µeff

Η τελευταία σχέση δείχνει ότι αν το µήκος L ή η ταχύτητα usat είναι πολύ µεγάλη, η έκφραση
του ρεύµατος εκπίπτει στην τετραγωνική σχέση. Επιπλέον, αν η τάση υπεροδήγησης είναι
µικρή, ο παρανοµαστής γίνεται 2usatL/µeff και µeffºµο και το ρεύµα εξακολουθεί να είναι
ανάλογο του τετραγώνου ακόµα και για πολύ µικρά µήκη. Χωρίς τις παραπάνω
προσεγγίσεις και λαµβάνοντας υπόψη την υποβάθµιση τις ευκινησίας από το κάθετο και το
πλευρικό πεδίο, προκύπτει [2.5]:
I DS , sat

(VGS − Vth )

(VGS − Vth )
1
W
= usatWCox
= µoCox
u L
L
 µ

VGS − Vth + 2 sat 1 + θ (VGS − Vth )  2
1 +  o + θ  (VGS − Vth )
µo
 2usat L

2

2

όπου φαίνεται ότι η υποβάθµιση της ευκινησίας λόγω και των δύο πεδίων βρίσκεται µε την
πρόσθεση των όρων µο/2usatL και θ.

Σχήµα 2.20: Η µείωση του ρεύµατος κόρου όταν οι φορείς κινούνται µε την ταχύτητα κόρου.
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§2.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
MOS POLY-TFT.

§2.2.1. Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και µοντελοποίηση.

Τα τρανζίστορ MOS λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου αν και ανήκουν στην
ευρύτερη κατηγορία των διατάξεων επίδρασης πεδίου, παρουσιάζουν πολλές διαφορές σε
σχέση µε τις κλασσικές διατάξεις MOS σε ότι αφορά τις ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Αυτές οι
διαφορές οφείλονται κυρίως στην παρουσία και τη δοµή: i) των κόκκων ii) των κοκκωδών
ορίων µέσα στην ενεργό περιοχή, iii) στην ποιότητα της διεπιφάνειας Si/SiO2. Αυτές οι
ιδιαιτερότητες έχουν ως αποτέλεσµα να επηρεάζονται οι ιδιότητες µεταφοράς των φορτίων
[1.27].
Ένα

πολυκρυσταλλικό

υλικό

αποτελείται

από

µικρές

κρυσταλλικές

περιοχές

(κρυσταλλίτες ή κόκκοι) που ενώνονται µεταξύ τους µε τα κοκκώδη όρια [2.27]. Κάθε
κρυσταλλίτης είναι µια περιοδική επανάληψη ατόµων (δοµικών µονάδων) και έχει έναν
προσανατολισµό. Η γωνία µεταξύ δύο διαφορετικών διευθύνσεων προσανατολισµού
γειτονικών κρυσταλλιτών µπορεί να είναι µικρή ή µεγάλη. Όσο πιο µεγάλη είναι αυτή η
γωνία, τόσο πιο απότοµη είναι η µετάβαση από τη µια κρυσταλλική περιοχή στην επόµενη
[1.27]. Το κοκκώδες όριο σχηµατίζεται από την ένωση δύο µονοκρυστάλλων έτσι ώστε να
έχουν ένα κοινό πλεγµατικό επίπεδο και συνήθως αποτελείται από µερικά ατοµικά
στρώµατα από άτοµα σε αταξία [1.27].
∆ύο βασικές θεωρίες αναπτύχθηκαν στις αρχές της δεκετίας του ‘70 (και στη συνέχεια
αρκετές

παραλλαγές

ή

επεκτάσεις

αυτών

µέσω

των

φυσικών

µοντέλων

που

δηµοσιεύθηκαν), προκειµένου να περιγραφούν και να εξηγηθούν οι ιδιότητες µεταφοράς
των φορτίων σε υλικά πολυκρυσταλλικού πυριτίου [2.28] και κατά επέκταση τα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των διατάξεων από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο.
Η µία έγινε γνωστή µε το όνοµα θεωρία διαχωρισµού (segregation theory) [2.29]. Στη
θεωρία αυτή υποστηρίζεται ότι το κοκκώδες όριο ενεργεί σαν καταβόθρα των ατόµων
νόθευσης, λόγω του διαχωρισµού τους στα όρια των κόκκων. Σαν αποτέλεσµα,
προκαλείται µείωση του αριθµού των ατόµων νόθευσης που βρίσκονται µέσα στον
κρυσταλλίτη µε αποτέλεσµα να ελλατώνεται η συγκέντρωση των ελεύθερων φορέων που
συνεισφέρουν στην αγωγή ρεύµατος. Η συγκέντρωση των ελεύθερων φορέων θα είναι πιο
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µικρή από τη συγκέντρωση των νοθευτών, µέχρι το σηµείο όπου τα κοκκώδη όρια που
δρούν σαν καταβόθρες ατόµων νόθευσης να κορεστούν και να µην µπορούν να
απορροφήσουν άλλους νοθευτές. Αυτή η θεωρία γρήγορα εγκαταλήφθηκε λόγω των
πειραµατικών αποτελεσµάτων (όπως µε µετρήσεις της ευκινησίας Hall) [2.30, 2.31] και
επειδή αποδείχθηκε ότι η απορρόφηση των ατόµων νόθευσης στα κοκκώδη όρια είναι
σηµαντική για µεγάλες συγκεντρώσεις νοθευτών [2.32]. Επιπλέον, αν το αποτέλεσµα της
µείωσης της συγκέντρωσης των φορέων προέρχεται από την απορρόφηση των ατόµων
στα κοκκώδη όρια, διαφορετικοί νοθευτές θα έπρεπε να παρουσιάζουν διαφορετική µείωση
φορέων [2.28]. Τέλος, ο πιο σηµαντικός περιορισµός αυτής της θεωρίας [2.28] είναι ότι δεν
εξηγεί τη θερµοκρασιακή εξάρτηση της ειδικής αντίστασης [Ωcm] του υµενίου για
διαφορετικές συγκεντρώσεις νοθευτών. Μετά από µετρήσεις βρέθηκε ότι η ειδική αντίσταση
είναι θερµικά διεγειρόµενη και παρουσιάζει αρνητικό θερµοκρασιακό συντελεστή [2.33].
Η δεύτερη θεωρία, βασίζεται στην υπόθεση της παγίδευσης ελεύθερων φορέων (και όχι
ατόµων νοθευτών) στα κοκκώδη όρια [2.30, 2.31]. Αυτή η θεωρία επιβεβαιώθηκε [2.32] και
επικράτησε [2.27], µε αποτέλεσµα να αποτελεί τη βάση πολλών µοντέλων. Πιο
συγκεκριµένα, σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία [2.27, 2.28] στα κοκκώδη όρια υπάρχουν
καταστάσεις παγίδευσης (trapping states) που αιχµαλωτίζουν και ακινητοποιούν τους
ελεύθερους φορείς. Σαν αποτέλεσµα, αυτές οι καταστάσεις φορτίζονται και δηµιουργούν
φραγµούς δυναµικού στα όρια των κόκκων όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.21. Αυτοί οι
φραγµοί δυναµικού αντιτίθενται στην κίνηση των φορέων από τον ένα κρυσταλλίτη στον
επόµενο (µειώνοντας την ευκινησία τους). Έτσι, σε ένα πολυκρυσταλλικό υλικό οι φορείς
θα παρουσιάζουν µικρότερη ευκινησία από ότι σε ένα µονοκρυσταλλικό µε την ίδια
πυκνότητα νόθευσης. Οι βασικές παραδοχές αυτής της θεωρίας υιοθετήθηκαν από το
µοντέλο που ανέπτυξε ο Seto και στη συνέχεια του Levinson, το οποία έχουν αποτελέσει
τη βάση όλων σχεδόν των µοντέλων που αναπτύχθηκαν στη συνέχεια.
Το µοντέλο του Seto [2.27, 2.28] υποθέτει µια δ-κατανοµή των καταστάσεων στα
κοκκώδη όρια (τα οποία θεωρούνται αµελητέου πάχους σε σχέση µε το µήκος του
κρυσταλλίτη) και δεν συµπεριλαµβάνει την πιθανότητα αυτές οι καταστάσεις να είναι
µερικώς φορτισµένες όταν η περιοχή απογύµνωσης δεν εκτείνεται σε όλο τον κρυσταλλίτη.
Για αυτό, περιορίζεται η ισχύς του για την περίπτωση που η ενέργεια των παγίδων είναι
µικρότερη

από

το

επίπεδο

Fermi.

Οι

καταστάσεις

παγίδευσης

θεωρούνται

µονοενεργειακές. Αρχικά είναι ουδέτερες και στη συνέχεια αφού συλλάβουν έναν φορέα
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φορτίζονται. Οι φορείς µέσα στις περιοχές απογύµνωσης αγνοούνται κατά τη διαδικασία
των υπολογισµών, ενώ εντός κάθε κρυσταλλίτη η δοµή του ενεργειακού διαγράµµατος
προσεγγίζεται µε την παραδοχή της απότοµης περιοχής απογύµνωσης θεωρώντας την
ίδια ακριβώς µε αυτή ενός µονοκρυσταλλικού υλικού (Σχήµα 2.21). Οι ευκίνητοι φορείς
παγιδεύονται σε µια απόσταση γύρω από τα κοκκώδη όρια από τις καταστάσεις
παγίδευσης, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µια περιοχή απογύµνωσης. Οι καταστάσεις
παγίδευσης παρουσιάζουν µέγιστο κοντά στο µέσο του ενεργεικού χάσµατος. ∆ηλαδή, οι
ηλεκτρικές

ιδότητες

ενός

πολυκρυσταλλικού

υλικού

εξαρτώνται

από

το

βαθµό

απογύµνωσης των υµενίων και από τον βαθµό κατάληψης της ενεργειακών σταθµών των
καταστάσεων παγίδευσης.

Σχήµα 2.21: Οι κόκκοι, τα κοκκώδη όρια και τα διαγράµµατα κατανοµής φορτίου και ενέργειας στο
πολυκρυσταλλικό πυρίτιο.

Επιπλέον, ενώ στην πραγµατικότητα οι κρυσταλλίτες παρουσιάζουν µια κατανοµή
ακανόνιστων σχηµάτων και µεγεθών, προς απλοποίηση της µαθηµατικής περιγραφής το
µοντέλο υποθέτει ότι το πολυκρυσταλλικό υλικό αποτελείται από µια γραµµική αλυσίδα ng1 παρόµοιων κρυσταλλιτών (και ng κοκκωδών ορίων) που έχουν µέγεθος κόκκου ίσο µε Lg
και ότι η επιφανειακή πυκνότητα παγίδευσης (συγκέντρωση ατελειών) στα κοκκώδη όρια
είναι Nt [cm-2] µε ενέργεια Et κάτω από τη στάθµη Fermi στο ενεργειακό χάσµα. Το φορτίο
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που παγιδεύεται στα κοκκώδη όρια αντισταθµίζεται από το φορτίο των περιοχών
απογύµνωσης (µεσαίο Σχήµα 2.21) οι οποίες περιβάλλουν τα κοκκώδη όρια και είναι
φορτισµένες µε αντίθετου προσήµου φορτία.

Σχήµα 2.22: Ενεργειακό διάγραµµα ζωνών κατά την κίνηση των φορέων (αριστερά). ∆εξιά φαίνεται η µείωση
του ύψους του φραγµού δυναµικό µε την εφαρµογή µικρής τάσης πόλωσης πύλης. Η τάση Vgb είναι η πτώση
τάσης εγκάρσια στα κοκκώδη όρια, ενώ η Vg είναι η πτώση τάσης µέσα στον κόκκο.

Από την εξίσωση Poisson, τα φορτία στις περιοχές απογύµνωσης προκαλούν
καµπύλωση των ενεργειακών ζωνών µε αποτέλεσµα την εµφάνιση φραγµών δυναµικού
που εµποδίζουν την κίνηση των ελεύθερων φορτίων που έχουν αποµείνει κατά την κίνησή
τους από τον έναν κόκκο στον επόµενο (αριστερό Σχήµα 2.22). Όταν η πυκνότητα ρηχών
νοθευτών / φορέων Ν [cm-3] (οι νοθευτές θεωρούνται οµοιόµορφα κατανεµηµένοι και
πλήρως ιονισµένοι) είναι µικρή (δηλαδή µικρότερη από µια κρίσιµη τιµή N * =

Nt
), οι κόκκοι
Lg

θα είναι πλήρως απογυµνωµένοι [2.27]. Αν η περιοχή απογύµνωσης εκτείνεται κατά xd,
τότε το εύρος της περιοχής απογύµνωσης εκατέρωθεν των κοκκωδών ορίων θα είναι Lg/2.
Ο φραγµός δυναµικού που θα συναντάει το κάθε φορτίο κατά την κίνησή του θα έχει ύψος:
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2
qN 2 qNLg
VB =
xd =
2ε s
8ε s

(2.1)

Όσο η πυκνότητα των νοθευτών / φορέων αυξάνεται, περισσότεροι φορείς παγιδεύονται
στα κοκκώδη όρια. Η καµπύλωση των ενεργειακών ζωνών και το ύψος του φραγµού
δυναµικού αυξάνεται, µε αποτέλεσµα η µεταφορά των φορέων από τον ένα στο επόµενο
κόκκο να δυσκολεύει. Όταν η πυκνότητα των νοθευτών / φορέων αυξηθεί και ξεπεράσει την

N 
κρίσιµη τιµή, δηλαδή όταν  N > N * = t  , οι κόκκοι γίνονται µερικά απογυµνωµένοι και

Lg 


πλεονάζοντες ελεύθεροι φορείς βρίσκονται µέσα στις περιοχές των κόκκων [2.27]. Το
εύρος της περιοχής απογύµνωσης σε αυτή την περίπτωση θα είναι xd =

Nt
και το ύψος
2N

του φραγµού δυναµικού µπορεί να εκφραστεί ως:
2

VB =

qN t2
qN  N t 
=
2ε s  2 N  8ε s n

(2.2)

όπου N είναι η πυκνότητα των ελεύθερων φορέων. Το εύρος της περιοχής απογύµνωσης
και το ύψος του φραγµού αρχίζουν να µειώνονται µε την αύξηση της πυκνότητας νοθευτών
/ φορέων, κάτι που οδηγεί στην αύξηση της αγωγιµότητας των φορέων.
Επεκτείνοντας το µοντέλο του Seto (µέσω της επιπρόσθετης θεώρησης ότι οι φορείς
υπόκεινται σε σκέδαση τόσο λόγω του φραγµού δυναµικού όσο και λόγω των ίδιων των
κοκκωδών ορίων) και δεχόµενος όλες τις βασικές παραδοχές και εξισώσεις του, ο Levinson
[2.34] προσπάθησε να περιγράψει και να µοντελοποιήσει την αγωγιµότητα των τρανζίστορ
πολυκρυσταλλικού πυριτίου σε συνάρτηση µε τη συγκέντρωση προσµίξεων και την
πυκνότητα των ατελειών (o Seto ανέπτειξε στη δηµοσιευµένη εργασία του το µοντέλο του
για οπές, ενώ ο Levinson για ηλεκτρόνια, ωστόσο δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην
ανάπτυξη των δύο µοντέλων). Ο Levinson [2.34] κατάφερε να εκφράσει για τα τρανζίστορ
λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου σε µια πιο βολική µορφή τα ρεύµατα
διαρροής και καναλιού στην ενεργό κατάσταση (αντίστοιχα για N < N * και N > N * ).
Επιπλεόν, κατάφερε να εξάγει τη συγκέντρωση των παγίδων Nt από τις χαρακτηριστικές
µεταφοράς ενός poly-Si TFT στις οποίες κατέληξε.
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N 
Για πλήρως απογυµνωµένες µονοκρυσταλλικές περιοχές  N < N * = t  και µερικά ή

Lg 


πλήρως κατειληµµένες παγίδες, η αγωγιµότητα θα έχει τη µορφή:

σ=
όπου

Nc

η

ενεργός

q 2 L2g N c Nuc

  1 2 EG − Et  
exp  − 

kT
2kT ( N t − Lg N )

 

πυκνότητα

καταστάσεων

στη

ζώνη

αγωγιµότητας

(στις

µονοκρυσταλλικές περιοχές), EG το ενεργειακό χάσµα και N η συγκέντρωση δοτών (αφού
αναφέρεται σε ηλεκτρόνια η ανάλυση του Levinson) ανά µονάδα όγκου. Οι ενέργειες
υπολογίζονται µε βάση τη θέση του ενδογενούς επιπέδου Fermi στη µονοκρυσταλλική
περιοχή.

N 
Για µερικώς απογυµνωµένες µονοκρυσταλλικές περιοχές  N > N * = t  και πλήρως

Lg 


κατειληµµένες παγίδες, το επίπεδο Fermi ενεργειακά βρίσκεται πιο ψηλά από τα επίπεδα
των παγίδων. Η µεταφορά των φορέων πάνω από το φραγµό δυναµικού στο µερικά
απογυµνωµένο υµένιο πολυκρυσταλλικού πυριτίου περιγράφεται σε µια διάσταση µε βάση
τη θερµιονική εκποµπή [2.34]. Η πυκνότητα ρεύµατος λόγω θερµιονικής εκποµπής δίνεται
από τη γνωστή σχέση της θερµιονικής εκποµπής:

 q

J = qNuc exp  −
VB − Vg )  , όπου uc
(
kT



είναι η θερµική (συλλογική) ταχύτητα η οποία δίνεται από τη σχέση uc =

kT
(όπου m*
2π m*

η ενεργός µάζα των φορέων), VB είναι το ύψος του φραγµού δυναµικού χωρίς εφαρµογή
τάσης και Vg είναι η εφαρµοζόµενη πόλωση εγκάρσια σε κάθε κοκκώδες όριο (δηλαδή
κατά την οριζόντια διεύθυνση η τάση που διαπερνάει κάθε κοκκώδες όριο). Για µικρές
πολώσεις, η εφαρµοζόµενη τάση µοιράζεται ισόποσα ανάµεσα στις δύο πλευρές των
κοκκωδών ορίων. Έτσι, το ύψος του φραγµού δυναµικού µειώνεται κατά ένα ποσό Vg/2
κατά την κατεύθυνση ορθής πόλωσης, ενώ κατά την ανάστροφη κατεύθυνση πόλωσης, το
ύψος του φραγµού δυναµικού αυξάνεται κατά ένα ποσό Vg/2 (δεξί Σχήµα 2.22) [2.34, .
Έτσι, η πυκνότητα ρεύµατος προς κάθε κατεύθυνση (ορθή-ανάστροφη), θα είναι αντίστοιχα
[1.27]:
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 q 
1 
 q
J F = qNuc exp  −
 VB − Vg   και J R = qNuc exp  −
2 
 kT 
 kT

1 

 VB + Vg  
2 


Η καθαρή πυκνότητα ρεύµατος (net current density) θα δίνεται από το άθροισµα των δύο
παραπάνω όρων και θα είναι:
 qV
J = 2qNuc exp  − B
 kT

 qVg 


 sinh 

 2kT 

(2.3)

Για µικρές εφαρµοζόµενες τάσεις, η πτώση τάσης εγκάρσια σε ένα κοκκώδες όριο είναι
µικρή συγκρινόµενη µε τη θερµική τάση
 qVg
sinh 
 2kT

kT
, οπότε µπορεί να γίνει η προσέγγιση
q

 qVg
και η καθαρή πυκνότητα ρεύµατος να γραφεί:
≈
 2kT
 qV
J = 2qNuc exp  − B
 kT

2
 qVg q NucVg
 qV 
=
exp  − B 

kT
 2kT
 kT 

(2.4)

Σαν αποτέλεσµα της προηγούµενης ανάλυσης, η µέση αγωγιµότητα και η ενεργός
ευκινησία θα δίνονται αντίστοιχα από τις σχέσεις:
2
J q NucVg
 qV
σ= =
exp  − B
Ε
T
 kT

µeff =
όπου µ0 =

quc Lg
kT

σ
qN

=

q 2 Nuc Lg
 1
 qV 
=
exp  − B 

kT
 Vg Lg
 kT 

 qV
exp  − B
kT
 kT

quc Lg


 qVB 
 ≡ µ0 exp  −


 kT 

(2.5)

(2.6)

(προεκθετικός όρος της ευκινησίας) είναι η ευκινησία των φορεών µέσα

στις κρυσταλλικές περιοχές (στους κόκκους). ∆ηλαδή,

η ευκινησία (αγωγιµότητα)

ενεργοποιείται µε µια ενέργεια ενεργοποίησης περίπου ίση µε qVB . Η τάση του απαγωγού
VD θα συσχετίζεται µε την πτώση τάσης εγκάρσια στα κοκκώδη όρια σύµφωνα µε τη σχέση

(µε την παραδοχή ότι µοιράζεται ισόποσα στα κοκκώδη όρια): VD = Vg ng = Vg

L
, όπου ng ο
Lg

αριθµός των κοκκωδών ορίων, Lg το µέγεθος του κάθε πανοµοιότυπου κόκκου και L το
µήκος του καναλιού του τρανζίστορ [1.27].
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Αν εκτός της σκέδασης των ελεύθερων φορτίων από τους φραγµούς δυναµικού
θεωρηθεί και σκέδασή τους από τα κοκκώδη όρια (επέκταση κατά Levinson), τότε η
ευκινησία µ0 της σχέσης (2.6) µπορεί να τροποποιηθεί και να γραφεί σύµφωνα µε τον
κανόνα του Mathiessen:

1

µb

=

1

µ0

+

1

µs

, όπου ο όρος µ s αναφέρεται στην επιπρόσθετη

σκέδαση στα κοκκώδη όρια. Όταν η µέση ελεύθερη διαδροµή µέσα στον κόκκο είναι µικρή
σε σχέση µε το µέγεθος του κόκκου, πρέπει να ληφθεί υπόψη η σκέδαση µέσα στον κόκκο.
Στη γενική περίπτωση, στην ολική ειδική αντίσταση ρ του πολυκρυσταλλικού υµενίου
συνεισφέρουν δύο όροι, ένας που προέρχεται από τους κόκκους ρG και ένας άλλος που
προέρχεται από τα κοκκώδη όρια ρB [2.34]:

ρ = ρG + ρ B =

1

q µG N

+

1
q µb N exp ( − EB kT )

όπου µG η ευκινησία εντός των µονοκρυσταλλικών περιοχών (κόκκων). Έτσι, ορίζεται µια
συνολική ενεργός ευκινησία µ, σύµφωνα µε τη σχέση:

1

µeff

=

1

µG

+

1
µb exp ( − EB kT )

Έτσι, αν συνυπολογιστεί και η σκέδαση των φορέων από τα κοκκώδη όρια, µπορούν να
εξαχθούν οι σχέσεις για τα ρεύµατα διαρροής και καναλιού. Ωστόσο, επειδή µG >> µb
[2.34], η κίνηση των φορέων (ολική ενεργός ευκινησία) θα εξαρτάται από τον πιο αργό
µηχανισµό (µε αποτέλεσµα ουσιαστικά να καταλήγουµε στις σχέσεις του Seto).

N 
Το ρεύµα διαρροής  περίπτωση N < N * = t  για τα τρανζίστορς λεπτών υµενίων µε

Lg 


πάχος υµενίου t, πλάτος και µήκος καναλιού W και L αντίστοιχα, θα δίνεται από τη σχέση
[2.34]:

I D = qN

W
 qV
t µb exp  − B
L
 kT

W

 qVB
 Vg ng = qN t µb exp  −
L

 kT


 VD



N 
Το ρεύµα απαγωγού-πηγής  περίπτωση N > N * = t  που δηµιουργείται µε την τάση

Lg 


πύλης της οποίας η εφαρµογή επιφέρει αλλαγή ανάλογη µε την αύξηση της συγκέντρωσης
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των νοθευτών για τα τρανζίστορς λεπτών υµενίων µε πάχος υµενίου t, πλάτος και µήκος
καναλιού W και L αντίστοιχα, θα δίνεται από τη σχέση [2.34]:

ID = q



q 2 Nt2tch
W
Nt
+
N
µ
exp
−
( ch G ) b 
 VD
L
8
e
kT
Nt
+
N
(
)
Si
ch
G



όπου tch το πάχος του καναλιού, NG είναι η επιφανειακή πυκνότητα φορτίου που επάγεται
λόγω εφαρµογής ηλεκτρικής τάσης στην πύλη. Η τελευταία σχέση αγνοεί τη µικρή
συνεισφορά του ρεύµατος διαρροής στο συνολικό µετρούµενο ρεύµα, καθώς υπάρχει
µέρος του υµενίου στο οποίο δεν επάγεται φορτίο λόγω εφαρµογής τάσης πύλης. Όταν
NG=0, η τελευταία σχέση είναι η ίδια µε αυτή του ρεύµατος διαροής.
Στα TFT πολυκρυσταλλικού πυριτίου (όπως και σε όλες τις διατάξεις επίδρασης
πεδίου), η επιφανειακή πυκνότητα φορτίων NG που επάγεται λόγω εφαρµογής της τάσης
πύλης, µπορεί να εκφραστεί ως εξής [2.34]:

NG =

CoxVG
C V
⇒ tch = ox G
qtch
qNG

ή για τιµές τάσης πύλης πάνω από την τάση κατωφλίου [2.35, 2.36]:

NG =

Cox (VG − Vth )
C (V − V )
⇒ tch = ox G th
qtch
qNG

(2.7)

όπου tch είναι το πάχος του στρώµατος αναστροφής, Cox είναι η χωρητικότητα ανά µονάδα
επιφανείας. Έτσι, το ρεύµα φορτίων I D = JWtch που θα συλλέγει ο απαγωγός του
τρανζίστορ θα είναι µε την βοήθεια της σχέσης (2.7) και της ενεργού ευκινησίας θεωρώντας
ότι µG >> µb [2.35]:
 qV
I D = µ 0 exp  − B
 kT

όπου VD = Vg ng = Vg

W

 qVB
 Cox (VG − Vth ) Vg ng = µ0 exp  −
L

 kT

W

 Cox (VG − Vth ) VD
L


(2.8)

L
. Είναι προφανές ότι η παραπάνω εξίσωση είναι παρόµοια µε την
Lg

εξίσωση τυπικών διατάξεων MOS, εκτός από τη διαφορά ότι η ευκινησία (αγωγιµότητα)
ενεργοποιείται µε µια ενέργεια ενεργοποίησης περίπου ίση µε qVB . Έτσι, βρέθηκε η
εξίσωση του ρεύµατος καναλιού ενός τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου που είναι
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παρόµοια µε τιν εξίσωση που περιγράφει την ηλεκτρική συµπεριφορά των κλασικών
διατάξεων MOS.
Με βάση τη θεώρηση ότι το ύψος του φραγµού δυναµικού καθορίζεται από τη
συγκέντωση φορέων µέσα στις κρυσταλλικές περιοχές και από τις παγίδες στα κοκκώδη
όρια και αντικαθιστώντας τις εξισώσεις (2.2) και (2.7) στην (2.8), προκύπτει [2.35]:


q 3 Nt2tch
W
I D = µ 0 exp  −
 Cox (VG − Vth ) VD
L
 8kT ε Si Cox (VG − Vth ) 

(2.9)

Η ενέργεια του φραγµού δυναµικού που δηµιουργεί ένα κοκκώδες όριο θα είναι από τον
εκθετικό όρο της παραπάνω εξίσωσης [2.35]:

EB = qVB =

q 2 Nt2tch
8ε oε r , Si Cox (VG − Vth )

(2.10)

Ο Proano [2.37, 2.38], θεώρησε την ευκινησία σε χαµηλές τάσεις πύλης και εξέφρασε
τις σχέσεις (για ανόθευτο υλικό) µε βάση την τάση επίπεδων ζωνών VFB. Με λύση της
εξίσωσης Poisson και θεωρώντας ότι σε ανόθευτο υλικό το πάχος του καναλιού ορίζεται
ως το πάχος του υµενίου στο οποίο υπάρχει το 80% των φορτίων που συνεισφέρουν στην
αγωγή, έδειξε τη σχέση:

tch =

8kT ε r , Siε ox

qCox (VG − VFB )

(2.11)

Η σχέση αυτή χρησιµοποιείται ευρύτατα σε δηµοσιευµένες εργασίες [2.39] και στη
βιοµηχανία (αν και τις περισσότερες φορές µε την τάση κατωφλίου αντί για την τάση
επίπεδων ζωνών, κάτι που θα εξηγηθεί στην επόµενη παράγραφο), αν και είναι
ηµιεµπειρική. Επιπλέον, εξέφρασε τις σχέσεις (2.8), (2.9), και (2.10) αντικαθιστώντας την
τάση κατωφλίου µε την τάση επίπεδων ζωνών, προκειµένου να περιγράψει την ηλεκτρική
συµπεριφορά των poly-TFTs σε κατάσταση απογύµνωσης (VFB<VG<Vth) και αντιστροφής
(VG>Vth) για ανόθευτο υλικό (στην περίπτωση p-τύπου υποστρώµατος, όπως ακριβώς και
στο απλό σύστηµα του πυκνωτή).
Στη συνέχεια, µε βάση τις παραπάνω προσεγγίσεις Seto, Levinson και Proano, έγιναν
πολλές προσπάθειες από πολλές ερευνητικές οµάδες, µε σκοπό τη µοντελοποίηση των
χαρακτηριστικών µεταφοράς ρεύµατος για νοθευµένα υλικά [2.35, 2.36]. Οι σχέσεις που
βρέθηκαν για το ύψος του φραγµού δυναµικού αλλά και για το πάχος του καναλιού
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περιείχαν τη τάση κατωφλίου αντί για την τάση επίπεδων ζωνών. Η τάση κατωφλίου
συµπεριλαµβάνει το αποτέλεσµα της νόθευσης στην κάµψη των ενεργειακών ζωνών (η
τάση κατωφλίου εξαρτάται από το δυναµικό του υποστρώµατος, το οποίο εξαρτάται από τη
νόθευση).
Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και των µεθόδων κρυσταλλοποίησης, τα χαρακτηριστικά
της µικροδοµής της ενεργού περιοχής των τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού
πυριτίου διαφοροποιήθηκαν. Για παράδειγµα το µέγεθος των κρυσταλλιτών (δηλαδή
ουσιαστικά η γωνία προσανατολισµού ανάµεσα σε γειτονικούς κρυσταλλίτες που
ενώνονται µε τα κοκκώδη όρια) και τα δοµικά χαρακτηριστικά των κοκκωδών ορίων και των
κόκκων, όπως για παράδειγµα οι ατέλειες εντός των κόκκων (intragrain defects) [2.40] και
η επιφανειακή τραχύτητα, µεταβλήθηκαν [2.41, 2.42]. Επιπλέον, αυξήθηκε το µέγεθος των
κόκκων [2.43]. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για τη µοντελοποίηση των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών των τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου µε έντονο ακαδηµαϊκό και
βιοµηχανικό ενδιαφέρον [2.44]. Έτσι, για πολύ µεγάλους κόκκους σε σχέση µε το κανάλι,
δείχθηκαν για διαφορετικές τεχνολογίες ή µεθόδους κρυσταλλοποίησης τροποποιηµένες
αλλά παρόµοιες σχέσεις για το ρεύµα απαγωγού και για την ευκινησία [2.35, 2.39, 2.45,
2.46].
Πιο συγκεκριµένα, στην εργασία [2.35], µε βάση την εξίσωση του κλασσικού MOSFET:

I D = µ eff Cox

W
1
(VG − Vth )VD − VD2 

L
2 

στην περιοχή λειτουργίας VG − Vth > VD , έγινε η προσπάθεια σύγκρισης ELA και SPC
τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου. Βρέθηκε ενεργός ευκινησία:

µeff =

µG

µG
 qV
2
exp  B
1 + ng k T
Lg
 kT




 

(2.12)

Όταν το µέγεθος των κόκκων είναι πολύ µεγάλο (για παράδειγµα σε δείγµατα
κρυσταλλοποιηµένα µε προηγµένες τεχνικές ELA), ο αριθµός των κόκκων µέσα στο κανάλι
τείνει στο 1 και ο αριθµός των κοκκωδών ορίων ng στο 0, αφού ισχύει ότι ng = # κόκκων-1
(εναλλακτικά µεγάλοι κόκκοι σε τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου
σηµαίνει ότι το µέσο µέγεθός τους είναι κατά πολύ µεγαλύτερο από το µήκος του
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κοκκώδους ορίου [2.43]), µε αποτέλεσµα η έκφραση της εξίσωσης του ρεύµατος
απαγωγού να γίνεται ίδια µε αυτή ενός κλασσικού MOS. Σε µια σειρά από αξιόλογες
εργασίες [2.39, 2.45, 2.46], µε περίπου την ίδια προσέγγιση µε την [2.35], δείχθηκε γιατί
στις πρώτες δηµοσιεύσεις χρησιµοποιήθηκε η σχέση (2.6) [2.45] (ακριβώς γιατί στα πρώτα
τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου που κατασκευάστηκαν το µέγεθος
των κόκκων του υµενίου ήταν πολύ µικρό και άρα το πλήθος των κόκκων και κοκκωδών
ορίων µέσα στο κανάλι πολύ µεγάλο, µε αποτέλεσµα ο όρος του παρανοµαστή που
περιέχει το εκθετικό να αποµένει και να ισχύει µια σχέση της µορφής (2.6)). Στην [2.46],
θεωρήθηκε ότι η αντίσταση (αγωγιµότητα) του καναλιού προέρχεται από δύο όρους, έναν
όρο αντίστασης που προέρχεται από τις διαδροµές ρεύµατος (current paths) κάθετα και
έναν παράλληλα στα κοκκώδη όρια. Ο όρος που προέρχεται από τις διαδροµές ρεύµατος
κάθετα στα κοκκώδη όρια περιέχει έναν όρο που συσχετίζεται µε την ευκινησία εντός των
κόκκων και έναν όρο που συσχετίζεται µε την ευκινησία εγκάρσια των κοκκωδών ορίων.
Επιπλέον, στην ίδια εργασία σαν υποπερίπτωση προτάθηκε και µοντέλο ευκινησίας για την
περίπτωση τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου µε κρυσταλλοποίηση
MILC. Στην τεχνολογία κρυσταλλοποίησης MILC, οι κόκκοι είναι επιµήκεις [2.47] και είναι
αναπτυγµένοι παράλληλα προς τη διεπιφάνεια.

§2.2.2. Ενεργειακή κατανοµή καταστάσεων (παγίδων) και εξάρτηση των ηλεκτρικών
παραµέτρων από τις ατέλειες.

Το µοντέλο του Seto στηρίχθηκε στην υπόθεση ότι οι καταστάσεις παγίδευσης είναι
µονοενεργειακές. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δείχθηκε ότι δεν ήταν παρά µια απλοποίηση
και ότι οι ενέργειες παγίδευσης των φορέων στην πραγµατικότητα ακολουθούν µια σύνθετη
και συνεχή κατανοµή µέσα στα όρια του ενεργειακού χάσµατος του πολυκρυσταλλικού
πυριτίου [2.48]. Η συνέχεια των ενεργειακών καταστάσεων παγίδευσης εξηγείται από την
περιοδικότητα της δοµής του υµενίου, η οποία είναι πολύ µικρή και συγκρίσιµη µε τη
σταθερά πλέγµατος µε αποτέλεσµα την τροποποίηση της ενεργειακής δοµής του υλικού σε
σχέση µε το αντίστοιχο µονοκρυσταλλικό υλικό [2.49, 2.50].
∆ιάφορες

πειραµατικές

και

θεωρητικές

(µέσω

προσοµοιώσεων)

µέθοδοι

χρησιµοποιήθηκαν µε σκοπό τον καθορισµό της ενεργειακής κατανοµής των ατελειών.
Χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι ανάλυσης των χαρακτηριστικών (κυρίως της αγωγιµότητας) σε
συγκεκριµένη θερµοκρασία [2.49] γνωστή και µε την ονοµασία FEC (Field Effect
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Conductance) και σε πολλές διαφορετικές θερµοκρασίες [2.50], µετρήσεις C-V [2.51, 2.52],
καθώς και µετρήσεις θορύβου [2.53] (τα κοκκώδη όρια και οι κόκκοι ενεργούν σαν πηγές
θορύβου). Επίσης, για τον καθορισµό της κατανοµής των παγίδων είναι γνωστές οι
τεχνικές: DLTS (Deep Level Transient Spectroscopy) [2.54] καθώς και της µεταβατικής
φωτοαγωγιµότητας (transient photoconductivity) [2.55]. Με τη χρήση αυτών των
διαφορετικών πειραµατικών µεθόδων και τεχνικών, βρέθηκε η ενεργειακή κατανοµή των
ατελειών για διαφορετικές περιοχές ενεργειών εντός του χάσµατος (η κάθε µέθοδος δίνει
αξιόπιστα αποτελέσµατα για µια ενεργειακή περιοχή). Επιπλέον, επιχειρήθηκε να βρεθεί ο
χωρικός εντοπισµός των παγίδων [2.51, 2.53, 2.56] στη διεπιφάνεια, εντός των κόκκων και
στα κοκκώδη όρια.
Αν και τα ποιοτικά συµπεράσµατα όλων αυτών των µελετών ήταν σε συµφωνία, οι
ποσοτικές εκφράσεις που έχουν εξαχθεί [2.49, 2.57] για την ενεργειακή κατανοµή των
παγίδων έχουν περιορισµένη ισχύ [2.48], αφού η ενεργειακή κατανοµή των παγίδων
βρέθηκε ότι καθορίζεται κυρίως από τις συνθήκες εναπόθεσης του υµενίου πυριτίου και τη
µέθοδο κρυσταλλοποίησης. Για παράδειγµα, η έκφραση στην εργασία [2.57] είχε τη µορφή:

E 
E 


21
−3
−1
NT ( E ) = 2 ⋅1018 exp  −
 + 10 exp  −
 cm eV
 1750k 
 200k 
Γενικότερα, όλες οι µελέτες (µε αναλύσεις παρόµοιες µε αυτές που είχαν
πραγµατοποιηθεί στο άµορφο πυρίτιο [2.58]), έδειξαν ότι η συνολική ενεργειακή κατανοµή
των παγίδων είναι συνεχής και σχεδόν σταθερή στο µέσο του ενεργειακού χάσµατος, ενώ
αυξάνεται στα άκρα του (είναι σχήµατος U, όπως στο Σχήµα 2.23). Βρέθηκαν δύο
ενεργειακές κατανοµές παγίδων: µια για τις παγίδες ουράς (tail states) ή ρηχές παγίδες
(shallow traps) που βρίσκονται ενεργειακά στα άκρα του χάσµατος (κοντά στις ζώνες
αγωγιµότητας και σθένους) και µια για τις βαθιές παγίδες (deep states) κοντά στο µέσο του
ενεργειακού χάσµατος του πολυκρυσταλλικού πυριτίου (Σχήµα 2.23) [2.51]. Οι βαθιές
παγίδες συσχετίζονται κυρίως µε σπασµένους δεσµούς (broken bonds), όπως για
παράδειγµα µε ακόρεστους δεσµούς (dangling bonds) στα κοκκώδη όρια µέσα στο υµένιο
και στη διεπιφάνεια Si/SiO2 [2.51]. Οι παγίδες ουράς προκύπτουν από στραµµένους ή
παραµορφωµένους δεσµούς (strained bonds, distortion of Si-Si bonds) στα κοκκώδη όρια
και εντός των κόκκων κυρίως λόγω της ύπαρξης µικροδίδυµων ατελειών (microtwins),
σφαλµάτων στοίβας (stacking faults) και διδυµιών (twins) καθώς και υποκοκκωδών ορίων
(sub-grain boundaries) [1.121, 2.59-2.61]. Οι ατέλειες εντός των κόκκων (intra grain
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defects), εξαρτώνται από τη µέθοδο και τις συνθήκες κρυσταλλοποίησης και επηρεάζουν
τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων [2.48]. Η κρυσταλλοποίηση µε laser σε σχέση
µε την SPC έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση των ατελειών εντός των κόκκων και την
αύξηση του µεγέθους των κόκκων [2.48].

Σχήµα 2.23: Πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων στο πολυκρυσταλλικό πυρίτιο.

Η προέλευση αυτών των παγίδων είναι διαφορετική, αν και όλες είναι επίπεδες
ατέλειες. Τα κοκκώδη όρια προέρχονται από κόκκους που αναπτύχθηκαν από
διαφορετικούς

σπόρους

κρυστάλλωσης

και

έχουν

µεγάλες

γωνίες

µεταξύ

τους

(ονοµάζονται και σκληρά κοκκώδη όρια). Οι διδυµίες και τα σφάλµάτα στοίβας προέρχονται
από την κατάρρευση του µετώπου ανάπτυξης του τηγµένου Si κατά τη διαδικασία
κρυστάλλωσης. Κατά την πλευρική ανάπτυξη του Si, δηµιουργούνται υποκοκκώδη όρια,
σφάλµάτα στοίβας και µικροδιδυµίες [1.121, 2.60, 2.62, 2.63]. Το ότι οι διδυµίες και οι
µικροδιδυµίες για παράδειγµα δε σχετίζονται µε βαθιές παγίδες όπως τα κοκκώδη όρια
[1.27], έχει αποδειχθεί τόσο παλαιότερα µε πειράµατα διαχωρισµού (segregation)
αρσενικού στο πολυκρυσταλλικό Si και µε µετρήσεις οπισθοσκέδασης ιόντων [2.64] σε
συνδυασµό µε µοντέλα που συνδέουν τις θέσεις διαχωρισµού (segregation sites) µε τον
αριθµό των ακόρεστων δεσµών [2.65], όσο και πιο πρόσφατα [2.66] .
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β)

α)

Σχήµα 2.24: α. Οι ενεργειακές κατανοµές των βαθιών παγίδων, σαν ξεχωριστές εκθετικές συναρτήσεις. β. Η
ύπαρξη των κοκκωδών ορίων συµβάλλει και στην υποβάθµιση των χαρακτηριστικών της διεπιφάνειας poly-Si /
SiO2. Η διεπιφάνεια poly- Si / SiO2 έχει υποβαθµισµένες ηλεκτρικές ιδιότητες σε σχέση µε τη διεπιφάνεια cSi/SiO2, λόγω της µεγαλύτερης τραχύτητας του υµενίου poly-Si.

Η πυκνότητα καταστάσεων (Density Of States, DOS) ΝΤ(Ε) [cm-3eV-1] µπορεί να
περιγραφεί γενικά από µια εκθετική συνάρτηση ή από το άθροισµα δύο εκθετικών
κατανοµών µε µια σχέση της µορφής [2.48]:
 E 
 E 
NT ( E ) = NT 1 ( E ) exp  −
 + NT 2 ( E ) exp  −

 kT1 
 kT2 

όπου Ε είναι η µετρούµενη ενέργεια, kT2 και kT2 είναι τα χαρακτηριστικά ενεργειακά εύρη
των δύο κατανοµών αντίστοιχα, NT1 και NT2 είναι οι χωρικές πυκνότητες ατελειών ανά eV
µετρούµενες στα άκρα των ζωνών (για τις βαθιές παγίδες και τις παγίδες ουράς
αντίστοιχα). Η παραπάνω σχέση ισχύει τόσο για παγίδες τύπου αποδεκτών NTA όσο και
για παγίδες τύπου δοτών NTD (Σχήµα 2.23 δεξιά). Στην πραγµατικότητα οι ενεργειακές
κατανοµές των βαθιών παγίδων τύπου αποδέκτη ή δότη ( NT 1 A και NT 1D ) εκφράζονται από
δύο ξεχωριστές εκθετικές συναρτήσεις (Σχήµα 2.24.α), οι οποίες επειδή βρίσκονται πολύ
κοντά η µια στην άλλη, η συνολική ενεργειακή κατανοµή που εµφανίζεται στο µέσο του
ενεργειακού χάσµατος φαίνεται σχεδόν σταθερή (όπως στο Σχήµα 2.23).
Όπως προαναφέρθηκε, εκτός από την ενεργειακή κατανοµή διερευνήθηκε και η χωρική
κατανοµή των ατελειών στον όγκο του υµενίου. Βρέθηκε ότι και ο χωρικός εντοπισµός των
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καταστάσεων παγίδευσης θα άλλαζε τα χαρακτηριστικά της κατανοµής που περιγράφει την
πυκνότητα των παγίδων και θα επιδρούσε (όπως και η ενεργειακή κατανοµή των παγίδων)
κυρίως στις τιµές της υποκατώφλιας κλίσης και του ρεύµατος στην κατάσταση αποκοπής
[2.67]. Παρόλα αυτά, αν θεωρηθεί σε poly-Si TFTs µε µικρούς κόκκους ότι υπάρχει χωρική
οµοιογένεια [2.68] ατελειών και υποτεθεί ένα µέσο µέγεθος µονοκρυσταλλικών περιοχών,
τότε µπορεί να βρεθεί µια µέση πυκνότητα καταστάσεων που να εξηγεί τα πειραµατικά
δεδοµένα πιο ικανοποιητικά από το χωρικά ανοµοιγενές µοντέλο της εργασίας [2.56], το
οποίο είναι καταλληλότερο για υµένια µε µεγαλύτερο µέγεθος κόκκων [2.48].
Η ενεργειακή κατανοµή των καταστάσεων παγίδευσης στο υµένιο επηρεάζει σηµαντικά
τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και τις ηλεκτρικές παραµέτρους µιας διάταξης. Ο ορισµός και
η τιµή της τάσης κατωφλίου (σε σχέση µε την αντίστοιχή της µονοκρυσταλλική διάταξη), η
τιµή της ευκινησίας επίδρασης πεδίου και κυρίως τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
υποκατωφλίου (υποκατώφλια κλίση, ρεύµα διαρροής), επηρεάζονται από την ύπαρξη, το
µέγεθος και την ποιότητα των κόκκων και των κοκκωδών ορίων [2.48]. Στις βαθιές
καταστάσεις παγίδευσης είναι πιο ευαίσθητη η τάση κατωφλίου, το ρεύµα διαρροής και η
υποκατώφλια κλιση [2.48, 2.40]. Από την άλλη, το κυριότερο αποτέλεσµα της
ουδετεροποίησης (passivation) [2.67] είναι η µείωση του ρεύµατος διαρροής (leakage) ή
αποκοπής (off) καθώς και της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης S [2.69-2.74]. Αυτό
επιτυγχάνεται µέσω της υδρογόνωσης η οποία συντελεί στη µείωση κυρίως των βαθιών
παρά των ρηχών καταστάσεων παγίδευσης, κάτι που διαπιστώθηκε µε την παρατήρηση
ότι το ρεύµα αποκοπής για µεγάλους χρόνους υδρογόνωσης δεν εξαρτάται από το µήκος
καναλιού ενώ η υποκατώφλια κλίση εξαρτάται [2.40, 2.67, 2.72]. Αυτό συµβαίνει γιατί το
ρεύµα αποκοπής εξαρτάται από το µηχανισµό γέννεσης ζεύγους ηλεκτρονίου οπής κοντά
στον απαγωγό [2.40, 2.48, 2.67]. Η υδρογόνωση µπορεί να επιτευχθεί µέσω έκθεσης των
διατάξεων σε ατοµικό υδρογόνο µέσα σε πλάσµα υδρογόνου [2.40], όπου µε αυτόν τον
τρόπο µειώνονται κυρίως οι ακόρεστοι δεσµοί. Υπάρχουν και άλλοι λιγότερο συνηθισµένοι
τρόποι µείωσης των καταστάσεων παγίδευσης µέσω υδρογόνωσης, όπως µε µε
εµφύτευση H+ [2.75] ή µε διάχυση υδρογόνου από µια πλούσια πηγή Si3N4 σε υδρογόνο
[2.76].
Η ύπαρξη των κοκκωδών ορίων έχει αποδειχτεί ότι υποβαθµίζει και τα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά της ίδιας της διεπιφάνειας πολυκρυσταλλικού πυριτίου / διοξειδίου του
πυριτίου (Σχήµα 2.24.β) και αυξάνει την επιφανειακή τραχύτητα [2.77], δηµιουργώντας
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διεπιφανειακές παγίδες [cm-2eV-1] που βρίσκονται στο µέσο του ενεργεικού χάσµατος
[2.51]. Η κρυσταλλοποίηση του αµόρφου υµενίου (και η δηµιουργία των κοκκωδών ορίων)
προκαλεί λοφίσκους (hillocks) ή προεξοχές (protrusions) [1.27, 2.59, 2.78] µέσα στο υµένιο
του πυριτίου µε αποτέλεσµα τη διαφοροποίηση της υφής (texture effect) του λόγω αύξησης
της τραχύτητάς του. Οι λοφίσκοι καθώς και οι προεξοχές εκτείνονται µέχρι τη διεπιφάνεια
υµενίου πολυκρυσταλλικού πυριτίου / διηλεκτρικού και αλλάζουν τις ηλεκτρικές ιδιότητές
της [2.79].
Στις διατάξεις πολυκρυσταλλικού πυριτίου που έχουν κρυσταλλοποιηθεί µε laser, έχει
διερευνηθεί εκτενώς τόσο η δηµιουργία ατελειών όσο και η µεταβολή των ηλεκτρικών
παραµέτρων σαν συνάρτηση της ενέργειας του laser [2.78] αλλά και σαν συνάρτηση της
πίεσης κατά τη διαδικασία της εναπόθεσης [2.80].

§2.3 ΟΙ ΘΕΡΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ MOS.

§2.3.1. Η θεωρία της καταπόνησης λόγω θερµών φορέων.

Ένα από τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες διατάξεις και τα
κυκλώµατα MOS, είναι η επίδραση των θερµών φορέων στις επιδόσεις και την αξιοπιστία
τους [2.81]. Άλλα σηµαντικά προβλήµατα αξιοπιστίας είναι για παράδειγµα η καταστροφή
των

διασυνδέσεων

λόγω

ηλεκτροφόρησης

(electromigration),

η

ηλεκτροστατική

αποφόρτιση (Electrostatic Discharge, ESD) και η ηλεκτρική υπερκαταπόνηση (Electrical
Overstress, EOS) [2.4].
Η µεταβολή των γεωµετρικών διαστάσεων του καναλιού, η αύξηση του πάχους των
στρωµάτων (διηλεκτρικού, ηµιαγωγικού υµενίου), η νόθευση του υποστρώµατος και άλλες
κατασκευαστικές ή τεχνολογικές επιλογές δεν συνοδεύονται και από τους κατάλληλους
κανόνες κλιµάκωσης της τάσης τροφοδοσίας ή του πεδίου. Το αποτέλεσµα που
παρουσιάζεται είναι η αύξηση του πλευρικού (οριζόντιου) ή/και κάθετου πεδίου στην
περιοχή του καναλιού [2.19]. Λόγω αυτών των πεδίων ηλεκτρόνια και οπές µπορούν να
κερδίσουν υψηλές κινητικές ενέργειες και να εγχυθούν στο οξείδιο πύλης προκαλώντας
µόνιµες µεταβολές στην κατανοµή φορτίου: i) της διεπιφάνειας Si/SiO2, ii) του εσωτερικού
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του µονωτικού υλικού της πύλης [2.4]. Οι επαγόµενες καταστροφές λόγω δράσης των
θερµών φορέων είναι: i) η παγίδευσή τους σε θέσεις ατελειών µέσα στο οξείδιο αν
διαθέτουν αρκετή κινητική ενέργεια ώστε να ξεπεράσουν το φραγµό δυναµικού Si/SiO2, ii)
η δηµιουργία ατελειών στη διεπιφάνεια Si/SiO2 [2.4]. Οι φυσικοί αυτοί µηχανισµοί έχουν
σαν αποτέλεσµα την αλλαγή και υποβάθµιση των χαρακτηριστικών ρεύµατος-τάσης των
τρανζίστορ MOS και την ολίσθηση µε το χρόνο των βασικών παραµέτρων (τάση
κατωφλίου, διαγωγιµότητα) µε βλαβερές συνέπειες για τη σχεδίαση αναλογικών και
ψηφιακών κυκλωµάτων µε τρανζίστορ MOS [2.4]. Έτσι, η µελέτη των φαινοµένων θερµών
φορέων είναι απαραίτητη γιατί οι κανόνες κλιµάκωσης πρέπει είναι τέτοιοι ώστε να
λαµβάνουν υπόψη την επίδρασή τους και να ελαχιστοποιούν τις αρνητικές επιπτώσεις τους
[2.19].
Πιο συγκεκριµένα, η κίνηση των θερµών φορέων µέσα σε µια διάταξη, µπορεί να
προκαλέσει (Σχήµα 2.25) [2.15]: 1) Την έγχυσή τους από το κανάλι στο οξείδιο και την
παγίδευσή τους στο οξείδιο αυξάνοντας το φορτίο οξειδίου Qox ή και τη συλλογή τους από
το ηλεκτρόδιο πύλης µε αποτέλεσµα την εµφάνιση ρεύµατος πύλης IG, 2) Ιονισµό λόγω
προσκρούσεων των θερµών φορέων που κινούνται µε µεγάλες ταχύτητες / ενέργειες
(πάνω από 1.6 eV) [2] µε τα άτοµα του πυριτίου, µε επακόλουθο αποτέλεσµα την
παραγωγή ζευγαριών ηλεκτρονίων-οπών (φαινόµενα χιονοστιβάδας), 3) Ολίσθηση των
οπών που παράχθηκαν προς το υπόστρωµα και των ηλεκτρονίων προς την άκρη του
απαγωγού, ο οποίος σε διατάξεις nMOS βρίσκεται σε υψηλό δυναµικό, 4) Μείωση του
δυναµικού λόγω του δηµιουργούµενου ρεύµατος οπών οι οποίες συγκεντρώνονται στο
υπόστρωµα και πολώνουν ορθά την επαφή pn υποστρώµατος-πηγής και προκαλούν την
αύξηση του ρεύµατος υποστρώµατος Isub, 5) Επιπρόσθετη έγχυση ηλεκτρονίων στο
υπόστρωµα και συλλογή µερικών ηλεκτρονίων από τον ανάστροφα πολωµένο απαγωγό
µε αποτέλεσµα τη δράση του παρασιτικού διπολικού τρανζίστορ (Parasitic Bipolar
Transistor, PBT) και τη ροή ρεύµατος στον απαγωγό.
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Σχήµα 2.25: Κίνηση θερµών φορέων σε µια διάταξη MOS.

Σκέδαση των φορέων µέσα στο οξείδιο και κατάρρευση του οξειδίου
Οι θερµοί φορείς, όταν εγχέονται στο οξείδιο προκαλούν υποβάθµιση της ποιότητας του
οξειδίου και µπορεί να οδηγήσουν στην κατάρρευσή του (breakdown) [2.82]. Η κατάρρευση
που προκαλείται από θερµούς φορείς µπορεί να προέλθει από µια σταδιακή διαδικασία
(γρήγορη ή αργή) [2.83]: πρώτα δηµιουργούνται οµάδες (clusters) ατελειών και στη
συνέχεια διαδίδεται η καταστροφή (damage propagation) ώσπου επέρχεται η κατάρρευση
(Σχήµα 2.26) [2.82]. Στο ενεργειακό διάγραµµα του διηλεκτρικού του Σχήµατος 2.26,
απεικονίζεται η διαδικασία έγχυσης των θερµών φορέων (ηλεκτρονίων και οπών) στο
οξείδιο και τα αποτελέσµατά της [2.82]. Ανάλογα µε την εφαρµογή θετικής (άνοδος) ή
αρνητικής τάσης (κάθοδος) πύλης, προκαλείται κίνηση οπών ή ηλεκτρονίων από την πύλη
διαµέσω του οξειδίου αντίστοιχα. Πιο συγκεκριµένα απεικονίζεται: Η έγχυση των
ηλεκτρονίων (1) και οπών (4), η ενέργεια που απελευθερώνεται από τα θερµά ηλεκτρόνια
(2) και τις θερµές οπές (5) που έχουν εγχυθεί στο οξείδιο, και το σπάσιµο των δεσµών στη
διεπιφάνεια Si/SiO2 και η δηµιουργία παγίδων (3) και απελευθέρωση υδρογόνουδηµιουργία παγίδων (6). Η έγχυση των ηλεκτρονίων και των οπών µέσα στο οξείδιο
πραγµατοποιείται όταν η ενέργεια που αποκτούν ξεπερνάει το φραγµό δυναµικού ύψους
~3.1 eV και ~4.8 eV αντίστοιχα.
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Σχήµα 2.26: Κίνηση φορέων (οπών ή ηλεκτρονίων) από την πύλη στο υπόστρωµα Si λόγω κατάρρευσης του
οξειδίου. Για το κάθε είδος φορέα, η πύλη και το υπόστρωµα σε αυτό το ενεργειακό διάγραµµα εναλλάσονται
(αριστερά). Σταδιακή διαδικασία κατάρρευσης του οξειδίου λόγω δράσης θερµών φορέων (δεξιά).

Ρεύµα πύλης λόγω θερµών φορέων µπορεί να µετρηθεί και χωρίς το οξείδιο να έχει
καταρρεύσει. Το µοντέλο των τυχερών ηλεκτρονίων (lucky electrons) [2.84] εξηγεί
πιθανοκρατικά πως ένα θερµό ηλεκτρόνιο ύστερα από ηµι-ελαστικές σκεδάσεις που θα
υποστεί στο οξείδιο µπορεί να φτάσει στην πύλη µέσω του οξειδίου που δεν είναι
κατεστραµµένο. Ο όρος ηµι-ελαστικές σκεδάσεις αναφέρεται στο ότι τα θερµά ηλεκτρόνια
αρχικά µέσα στο κανάλι υπόκεινται σε συγκρούσεις οι οποίες αναδιευθυνσιοδοτούν την
ορµή τους χωρίς όµως να χάνουν ενέργεια. Στη συνέχεια λόγω της επαρκούς ενέργειας
που διαθέτουν ώστε να υπερκεράσουν το φραγµό δυναµικού Si/SiO2, και χωρίς να
υποστούν περαιτέρω συγκρούσεις που θα αναδιευθυνσιοδοτούσαν την ορµή τους ή θα
προκαλούσαν µείωση της κινητικής τους ενέργειας, εγχέονται στο οξείδιο.
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Σχήµα 2.27: Το µοντέλο των τυχερών ηλεκτρονίων.

Στο µοντέλο αυτό, ορίζονται οι εξής πιθανότητες (Σχήµα 2.27) [2.84]: 1) P1: πιθανότητα
ένα ηλεκτρόνιο να κερδίσει επαρκή ενέργεια από το ηλεκτρικό πεδίο ώστε να δύναται να
ξεπεράσει το φραγµό δυναµικού, 2) P2: πιθανότητα µια σύγκρουση να οδηγήσει (δηλαδή η
ορµή του να κατευθύνει) το ηλεκτρόνιο προς τη διεπιφάνεια Si/SiO2, 3) P3: πιθανότητα το
ηλεκτρόνιο κατά τη διάρκεια της κίνησής του προς τη διεπιφάνεια να µην χάσει ενέργεια και
4) P4: πιθανότητα το ηλεκτρόνιο να µην σκεδαστεί στο φραγµό δυναµικού του οξειδίου. Η
πιθανότητα P4 είναι συνάρτηση της µέσης ελεύθερης διαδροµής ενός φορέα στο οξείδιο
που είναι περίπου 3.2 nm. Το ρεύµα IG που µετριέται (µε βάση το µοντέλο τυχερών
ηλεκτρονίων) στην πύλη δίνεται συναρτήσει του γινοµένου των τεσσάρων πιθανοτήτων (τα
γεγονότα θεωρούνται στατιστικά ανεξάρτητα) και της πυκνότητας ρεύµατος F-N που
µετριέται. Μια ισοδύναµη περιγραφή του ρεύµατος πύλης δίνεται από το µοντέλο της
ενεργού θερµοκρασίας των φορέων [2.4, 2.85]. Λόγω της µικρής µέσης ελεύθερης
διαδροµής των φορέων στο οξείδιο, σε διατάξεις µε τυπικά πάχη οξειδίων (π.χ. 50 nm),
αυτό το ρεύµα

είναι

δύσκολο να

µετρηθεί.

Η µέτρηση του ρεύµατος πύλης

πραγµατοποιείται για οξείδια <20 nm και έχει χρησιµοποιηθεί για την αποτίµηση της
καταπόνησης [2.4]. Παρόλα αυτά, η µέθοδος αυτή λαµβάνει υπόψη µόνο τα ηλεκτρόνια
που έχουν φτάσει το ηλεκτρόδιο πύλης και αγνοεί τα ηλεκτρόνια που σκεδάζονται µέσα στο
οξείδιο καθώς και τα ηλεκτρόνια που επιστρέφουν στο υπόστρωµα [2.17]. Τα ηλεκτρόνια
που δεν φτάνουν στο ηλεκτρόδιο πύλης συνεισφέρουν και αυτά στην καταπόνηση (µέσω
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παγίδευσης ή δηµιουργίας διεπιφανειακών καταστάσεων). Το ρεύµα πύλης µετριέται και
για οπές, παίρνοντας όµως µικρότερες τιµές [2.4].
Η κατάρρευση µπορεί να προέλθει και από την αύξηση της τάσης πύλης και µόνο
(δηλαδή χωρίς την παρουσία ισχυρού πλευρικού πεδίου και άρα θερµών φορέων). Στην
τελευταία περίπτωση το οξείδιο παρουσιάζει διαρροές για µικρές τάσεις πύλης, ενώ όσο οι
τάσεις πύλης αυξάνονται υπάρχει διόδευση F-N και τελικά κατάρρευση. Τα πεδία
κατάρρευσης (breakdown fields) είναι περίπου ~5 MV/cm, ενώ για πιο λεπτά οξείδια αυτή η
τιµή αυξάνεται [2.11].
Σαν θερµοί φορείς προσδιορίζονται εκείνοι οι φορείς που έχουν µεγαλύτερη κινητική
ενέργεια από το µέσο όρο των υπόλοιπων φορέων. Αν ένας φορέας είναι θερµός ή όχι,
εξαρτάται πρακτικά από τη σχέση της ταχύτητας των φορέων µε το πλευρικό πεδίο (u-Ey)
[2.86]. Όπως προναφέρθηκε, η σχέση ταχύτητας και πλευρικού πεδίου είναι γραµµική για
µικρές τιµές πεδίου (Σχήµα 2.28), µε σταθερά αναλογίας την ευκινησία: u=µEy, ενώ για
µεγαλύτερες τιµές πεδίου αυτή η σχέση γίνεται µη γραµµική (Σχήµα 2.28) και η ευκινησία
αρχίζει και µειώνεται. Όσο το οριζόντιο πεδίο αυξάνεται, η καµπύλη u-Ey φτάνει σε κόρο,
δηλαδή η τιµή της ταχύτητας φτάνει την ταχύτητα κόρου: u=usat=107 cm/s (για θερµοκρασία
T=300oK, αφού η ταχύτητα κόρου εξαρτάται από τη θερµοκρασία, µε την ταχύτητα κόρου
για τις οπές να έχει µετρηθεί λίγο πιο µικρή) [2.9]. Αυτή είναι η µέγιστη ταχύτητα ολίσθησης
που ένα σωµάτιο µπορεί να αποκτήσει µέσα στο κρυσταλλικό πλέγµα πυριτίου. Αυτό το
άνω όριο ταχύτητας οφείλεται στο ότι οι συγκρούσεις αφαιρούν ενέργεια από το σωµάτιο,
ακόµα και αν το πεδίο προσπαθεί να την αυξήσει [2.87]. Για παράδειγµα, αν σε ένα
υποµικρονικό τρανζίστορ µήκους L=0.5µm εφαρµοστεί στον απαγωγό τάση VDS=2V, τότε
το πεδίο θα είναι: ΕyºVDS/L=4∏104V/cm, µια τιµή για την οποία η σχέση u-E βρίσκεται στη
µη γραµµική περιοχή [2.6].
Όσο µικραίνει το µήκος του καναλιού, η ένταση του πεδίου µπορεί να ξεπεράσει την
τιµή 103 V/cm και η µεταφορά των φορτίων να οδηγείται στη µη γραµµική περιοχή της
συνάρτησης u-E. Ένα απλό µοντέλο για την ταχύτητα δίνεται από τη σχέση [2.9]:

u=

µΕ
µΕ

1+
Θεωρώντας ένα κρίσιµο πεδίο πεδίο Ec, ισχύει:
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Ec =

usat

µ

όπου µ η ευκινησία στη γραµµική περιοχή. Το κρίσιµο πεδίο (Σχήµα 2.28) προκύπτει από
την τοµή της συνάρτησης u-E στη γραµµική περιοχή µε την οριζόνται ευθεία της ταχύτητας
κόρου. Έτσι, η ταχύτητα δίνεται σε συνάρτηση µε το πεδίο ως εξής:

u=

usat ( E EC )
1 + ( E EC )

Έτσι, ορίζεται η µη γραµµική (Non linear, NL) ευκινησία µNL σύµφωνα µε τη σχέση [2.8]:

µ NL =

µ

1 + ( E EC )

έτσι ώστε:

u = µ NL E =

µ

1 + ( E EC )

E =

µΕ
, E ≤ Ec
µΕ

1+

usat

u = usat , E > E c
Άλλο µοντέλο προβλέπει µια σχέση της µορφή [2.10]:

u = µ NL E =

µ
1 + ( E E )nu 
C



E

όπου nu µια σταθερά που ισούται µε 2 για ηλεκτρόνια και <2 για οπές. Το ρεύµα θα δίνεται
από τη σχέση:

I = −WQnu = WCox (VG − Vth − V ( y ) )

µΕ
µΕ

1+

usat

Επειδή: Ε=-dV(y)/dyfl |Ε|=dV(y)/dy, οπότε:

 dV 

 dy 
I = WCox (VG − Vth − V ( y ) )
µ  dV 
1+
usat  dy 

µ
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Παίρνοντας τις οριακές συνθήκες: V(y=0)=0 και V(y=L)=VDS, θα ισχύει για το ρεύµα στη
γραµµική περιοχή λειτουργίας (στο όριο µε την περιοχή κόρου) [2.5]:
2
W  2 (VGS − Vth ) VDS − VDS 
I = µ Cox
µ
L
1+
VDS
usat

Βρίσκοντας το µέγιστο της προηγούµενης συνάρτησης, µπορεί να βρεθεί η τάση κόρου:

VDS , sat =


E L (V − V )
Lusat 
2µ
(VG − Vth ) − 1 = C G th
 1+
Lusat
µ 
 EC L + (VG − Vth )

Η ταχύτητα που αποκτά ένας φορέας υπό την επίδραση υψηλών ηλεκτρικών πεδίων,
αντιστοιχίζεται σε µια ισοδύναµη θερµοκρασία [2.4]. Αυτή η αντιστοιχία προκύπτει αν
υποτεθεί πως η διέγερση του φορέα ήταν αποκλειστικά θερµική. Σε αυτή την περίπτωση, η
ταχύτητα του φορέα θα αυξανόταν µε τη θερµοκρασία. Για µεταφορά σωµατίων λόγω
πεδίου, αναλογικά µπορεί να οριστεί η κινητική ενέργεια του σωµατίου η οποία
αντιστοιχίζεται σε µια ίση θερµική ενέργεια σύµφωνα µε τη σχέση [2.88]:

1 *
1
m u = 3 ⋅ kT
2
2
όπου m* η ενεργός µάζα του φορέα και k είναι η σταθερά Boltzman. Χρησιµοποιώντας την
παραπάνω σχέση, συσχετίζεται η ταχύτητα του σωµατίου µε µια ισοδύναµη ενεργό
θερµοκρασία. Για παράδειγµα, ένα ηλεκτρόνιο σε θερµική ισσοροπία έχει ενέργεια Ε λίγο
µεγαλύτερη από τον πυθµένα της ζώνης αγωγιµότητας EC: E-ECºkT, όπου Τ η
θερµοκρασία της διάταξης. Σε συνθήκες µη ισορροπίας, τα ηλεκτρόνια έχουν κινητικές
ενέργειες πολύ µεγαλύτερες από kT: E-ECºkTe>kT, όπου Te είναι η ενεργός θερµοκρασία.
Για µικρά ηλεκτρικά πεδία, η ταχύτητα (κινητική ενέργεια) είναι µικρή προσδιορίζοντας την
περιοχή των κρύων ηλεκτρονίων. Για µεγαλύτερα πεδία, η καµπύλη u(E) γίνεται µη
γραµµική και οι φορείς είναι πιο “ζεστοί”. Για ακόµα µεγαλύτερα πεδία, η ταχύτητα των
σωµατίων πλησιάζει την ταχύτητα κόρου και η περιοχή αυτή ονοµάζεται περιοχή θερµών ή
καυτών (hot). Σε αυτή την περιοχή η κίνηση των φορέων γίνεται πολύπλοκη λόγω των
φαινοµένων που εµφανίζονται εξαιτίας των υψηλών πεδίων.
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Σχήµα 2.28: Σχέση ταχύτητας-πεδίου για την κίνηση των φορέων (αριστερά) και το κρίσιµο πεδίο (δεξιά).

Μηχανισµοί καταπόνησης
Τα κύρια αποτελέσµατα της υποβάθµισης των χαρακτηριστικών ενός τρανζίστορ MOS
λόγω της δράσης θερµών φορέων είναι: η γέννεση διεπιφανειακών καταστάσεων
(παγίδων) και η παγίδευσή τους στο οξείδιο πύλης [2.4]. Για τη συνθήκη µέγιστου ρεύµατος
υποστρώµατος στα τυπικά MOSFET (VGS=VDS/2), η ζηµιά στο οξείδιο έχει συνδεθεί µε
γέννεση διεπιφανειακών παγίδων λόγω θερµών φορέων (ηλεκτρονίων και οπών) και δεν
έχει παρατηρηθεί σηµαντική παγίδευση φορτίων [2.85, 2.89, 2.90]. Για τη συνθήκη
καταπόνησης VGS=VDS, η ζηµιά προκαλείται από ηλεκτρόνια που εγχέονται και
παγιδεύονται στο οξείδιο σε µια µεγαλύτερη έκτασή του. Η γέννεση διεπιφανειακών
καταστάσεων σε αυτή τη συνθήκη είναι ήπια. Τα παραπάνω έχουν διαπιστωθεί τόσο από
µετρήσεις άντλησης φορτίου (charge pumping) [2.91] όσο και µε µετρήσεις ρεύµατος
απευθείας από τον απαγωγό, από την πήλη ή και το υπόστρωµα [2.92].
Οι πρώτες εργασίες διερεύνησης της καταπόνησης MOS τρανζίστορ από θερµά
ηλεκτρόνια, διέκριναν δύο µηχανισµούς έγχυσης ηλεκτρονίων (Σχήµα 2.30) [2.93, 2.94]: i)
τα θερµά ηλεκτρόνια υποστρώµατος (Substrate Hot Electron Effect, SHE) και ii) τα θερµά
ηλεκτρόνια καναλιού (Channel Hot Electron, CHE).
Η κύρια πηγή των θερµών ηλεκτρονίων υποστρώµατος (SHE) είναι το ρεύµα διαρροής
υποστρώµατος. Τα ηλεκτρόνια που γεννιούνται στην περιοχή απογύµνωσης του καναλιού
ή που διαχέονται από την ουδέτερη περιοχή του υποστρώµατος ολισθαίνουν προς τη
διεπιφάνεια κερδίζοντας κινητική ενέργεια στην περιοχή απογύµνωσης της επιφάνειας.
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Όσα από αυτά τα ηλεκτρόνια αποκτήσουν αρκετή ενέργεια ώστε να ξεπεράσουν το φραγµό
δυναµικού της επιφάνειας εγχέονται στο οξείδιο. Μερικά παγιδεύονται οµοιόµορφα µέσα
στο οξείδιο σε κενές παγίδες ηλεκτρονίων, προκαλώντας την ολίσθηση της τάσης
κατωφλίου. Αυτός ο µηχανισµός καταπόνησης είναι έντονος για VB<0 και VD=0 και για
διατάξεις µεγάλου µήκους, ενώ όσο µικραίνει το µήκος, το φαινόµενο των θερµών
ηλεκτρονίων υποστρώµατος µειώνεται, καθώς µεγαλύτερο µέρος των ηλεκτρονίων αυτών
κινείται προς την πηγή και τον απαγωγό αντί για την επιφάνεια της διάταξης. Αυτός ο
µηχανισµός είναι γενικά ασθενής.

Σχήµα 2.30: Οι µηχανισµοί καταπόνησης θερµών φορέων SHE (αριστερά) και CHE (δεξιά).

Ο µηχανισµός καταπόνησης των θερµών ηλεκτρονίων καναλιού (Channel Hot Electron,
CHE) [2.95], προκαλείται από ηλεκτρόνια που κινούνται στην περιοχή του καναλιού, από
την πηγή στον απαγωγό. Είναι ισχυρός µηχανισµός για µεγάλες τιµές τάσης VDS. Το
πλευρικό πεδίο στην άκρη του καναλιού κοντά στον απαγωγό επιταχύνει τα ηλεκτρόνια.
Ένα κλάσµα αυτών των ηλεκτρονίων υψηλής ενέργειας εκτρέπονται προς τη διεπιφάνεια
Si/SiO2 µε ελαστική σκέδαση, ενώ ένα άλλο κλάσµα ηλεκτρονίων υψηλών ενεργειών
δηµιουργούν ζευγάρια ηλεκτρονίων-οπών µε ιονισµό προσκρούσεων.
Στην πρώτη περίπτωση τα ηλεκτρόνια φτάνουν στη διεπιφάνεια Si/SiO2 µε αρκετή
ενέργεια ώστε να ξεπεράσουν το φραγµό δυναµικού και να εγχυθούν στο οξείδιο. Στη
δεύτερη περίπτωση θερµά ηλεκτρόνια ή θερµές οπές µπορούν να κατευθυνθούν στη
διεπιφάνεια Si/SiO2, βοηθούµενα από το κάθετο πεδίο ή και µόνο από την ίδια την κινητική
τους ενέργεια. Σε κάθε περίπτωση ο µηχανισµός CHE αναφέρεται στα ηλεκτρόνια υψηλής
ενέργειας που είτε µε τη βοήθεια του κάθετου πεδίου είτε λόγω σκεδάσεων εγχέονται στο
οξείδιο.
Ο µηχανισµός καταπόνησης από ιονισµό προσκρούσεων (Σχήµα 2.31) λόγω θερµών
φορέων [2.96] παρατηρείται όταν το τρανζίστορ λειτουργεί στην περιοχή κόρου. Τα
ηλεκτρόνια που κινούνται από την πηγή στον απαγωγό, επιταχύνονται από το υψηλό πεδίο
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κοντά στον απαγωγό. Μερικά από αυτά τα ηλεκτρόνια που κινούνται οριζόντια αποκτούν
πολύ µεγάλες ταχύτητες, προσκρούουν σε άτοµα Si και δηµιουργούν ζευγάρια
ηλεκτρονίων-οπών λόγω ιονισµού προσκρούσεων κοντά στην περιοχή του απαγωγού,
όπως φαίνεται στο σχήµα. Η δηµιουργία ζεύγους ηλεκτρονίου-οπής εξηγείται ως εξής:
επειδή το επιταχυνόµενο ηλεκτρόνιο πρέπει να έχει ενέργεια τουλάχιστον ίση µε την
ενέργεια του ενεργειακού χάσµατος του πυριτίου αφού ο ιονισµός λόγω κρούσης σπάει
έναν δεσµό Si-Si, το γεγονός αυτό θα είναι ισοδύναµο µε τη διέγερση ενός ηλεκτρονίου και
τη µετάβασή του από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιµότητας (άρα µέσω της διαδικασίας
αυτής δηµιουργείται ένα ζεύγος ηλεκτρονίου οπής). Επιπλέον, µετά την πρόσκρουσή τους
υπάρχει πιθανότητα επιβράδυνσής τους µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία φωτονίων από
ακτινοβολία πέδησης. Αυτά τα φωτόνια έχουν ενέργειες κοντά στο ενεργειακό χάσµα του
πυριτίου, µε αποτέλεσµα να µην απορροφούνται εύκολα (low absorption coefficient) και να
µπορούν να ταξιδεύουν σε µεγάλες αποστάσεις µέσα στο υλικό πριν απορροφηθούν. Η
απόσταση που διανύουν έχει υπολογιστεί περίπου 780 µm. Έτσι, καθώς αυτά τα φωτόνια
διαδίδονται µέσα στο υλικό, τελικά απορροφούνται δηµιουργώντας νέα ζευγάρια
ηλεκτρονίων-οπών (αυτός είναι ένας µηχανισµός καταπόνησης που περιγράφεται στην
επόµενη παράγραφο).

Σχήµα 2.31: Ο µηχανισµός DAHC.

Η διαδικασία του ιονισµού προσκρούσεων καλείται και διαδικασία γέννεσης ζευγαριών
χιονοστιβάδας (avalanche pair), γιατί δηµιουργεί ένα πλάσµα χιονοστιβάδας (avalanche
plasma) που αποτελείται από ηλεκτρόνια και οπές που έχουν γεννηθεί στην περιοχή pinchoff. Αυτού του είδους η καταπόνηση προέρχεται από τον µηχανισµό που συνοπτικά
καλείται µηχανισµός θερµών φορέων χιονοστιβάδας στον απαγωγό (Drain Avalanche Hot
Carrier, DAHC) [2.96]. Εάν το δυναµικό του υποστρώµατος είναι αρνητικό (VBS<0), τότε
πολλές οπές συλλέγονται στο υπόστρωµα και δηµιουργούν το ρεύµα ολίσθησης του
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υποστρώµατος (Isub). Η τιµή του ρεύµατος αυτού εξαρτάται από τις τιµές των τάσεων
καταπόνησης (VGS,stress, VDS,stress) και από το µήκος του καναλιού.
Ενώ τα περισσότερα ηλεκτρόνια που δηµιουργούνται έλκονται στην επαφή του
απαγωγού (δηλαδή δίνουν το ρεύµα απαγωγού στον κόρο), µερικά ηλεκτρόνια και οπές
του πλάσµατος χιονοστιβάδας µπορούν να κερδίσουν επαρκή ενέργεια ώστε τα ηλεκτρόνια
να ξεπεράσουν το φραγµό δυναµικού στη διεπιφάνεια Si/SiO2 και να εγχυθούν στο οξείδιο
και οι οπές να κατευθυνθούν προς το σώµα. Η πλειονότητα των οπών που γεννάται από
αυτή τη διαδικασία, λόγω του αρνητικού δυναµικού συλλέγεται στην επαφή του σώµατος
(body contact) και για αυτό το εύκολα µετρήσιµο ρεύµα του υποστρώµατος είναι ένα
αξιόπιστο µέτρο της καταπόνησης διατάξεων MOS λόγω θερµών φορέων [2.10].
Το ρεύµα του υποστρώµατος µπορεί να εκφραστεί [2.4]:

I sub = ( M − 1) I ch
όπου Ich είναι το ρεύµα των ηλεκτρονίων του καναλιού του τρανζίστορ και Μ είναι ο
παράγοντας πολλαπλασιασµού χιονοστιβάδας λόγω ιονισµού προσκρούσεων ο οποίος
ορίζεται από τη σχέση:

M =

1
1 − ∫ an dy

Ο παράγοντας an είναι λόγω ιονισµού προσκρούσεων για τα ηλεκτρόνια ανά µονάδα
µήκους (νόµος Chynoweth) και είναι συνάρτηση του πεδίου E(y) στο κανάλι:

 Bn , p 
an , p = An, p exp  −

 E 
όπου n, p αναφέρονται στο ηλεκτρόνιο και την οπή αντίστοιχα (κατά τη διαδικασία ιονισµού
από προσκρούσεις εµπλέκονται τρεις φορείς, το αρχικό ηλεκτρόνιο και το ζεύγος
ηλεκτρονίου-οπής) και Α, Β συντελεστές. Όταν ο ιονισµός προσκρούσεων είναι έντονος, η
ολοκλήρωση του παράγοντα α τείνει στο 1 και το Μ τείνει στο άπειρο.
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Σχήµα 2.32: Τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος (Floating Body Effects, FBEs) και η λειτουργία τους ως
µηχανισµός ανατροφοδότησης (αύξησης) του ρεύµατος καναλιού και αύξησης του ιονισµού προσκρούσεων.

Αν το τρανζίστορ δεν διαθέτει επαφή στο υπόστρωµα (ή αν η επαφή του
υποστρώµατος είναι θετικά πολωµένη ως προς την πηγή), µπορεί να εµφανιστεί η δράση
του παρασιτικού npn διπολικού τρανζίστορ (Σχήµα 2.32) που δηµιουργείται λόγω της
ορθής πόλωσης της επαφής pn βάσης-εκποµπού από τις οπές του υποστρώµατος και της
ανάστροφης πόλωσης της επαφής βάσης-συλλέκτη λόγω της έγχυσης των φορέων
µειονότητας (Σχήµα 2.32) από την πηγή (εκποµπός για το διπολικό τρανζίστορ) στο σώµα
(βάση) του MOS τρανζίστορ [2.10]. Έτσι, το παρασιτικό διπολικό τρανζίστορ (PBT) θα
συνεισφέρει στο συνολικό ρεύµα του απαγωγού µε το ρεύµα του συλλέκτη (απαγωγού). O
ιονισµός προσκρούσεων θα ενισχύεται λόγω της αύξησης του ρεύµατος [2.10]. Αν το
ρεύµα του συλλέκτη για το διπολικό τρανζίστορ είναι: IcºβIb, ενώ το ρεύµα στη βάση του
διπολικού τρανζίστορ είναι:

I b = I sub = ( M − 1)( I ch + β I b ) =

M −1
Ι ch
1 − β ( Μ − 1)

το ρεύµα που µετράται στον απαγωγό θα είναι:

I DS = ( M − 1) I ch + I ch + MI c = M ( I ch + β I b )
Το ποσό του ιονισµού προσκρούσεων στην άκρη του καναλιού κοντά στον απαγωγό,
για δεδοµένες συνθήκες λειτουργίας, µπορεί να αποτιµηθεί µε τη χρήση του µοντέλου των
τυχερών ηλεκτρονίων (δηλαδή πιθανοκρατικά), όπως και στην περίπτωση του ρεύµατος
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πύλης. Για να δηµιουργηθεί ένα ζευγάρι ηλεκτρονίων οπών λόγω ιονισµού προσκρούσεων,
τα θερµά ηλεκτρόνια που ταξιδεύουν κατά µήκος του καναλιού πρέπει να έχουν κινητική
ενέργεια µεγαλύτερη από την ενέργεια λόγω ιονισµού από προσκρούσεις Φi. Ο όρος
Φi/qEm δίνει την απόσταση για την οποία ένα ηλεκτρόνιο πρέπει να ταξιδέψει σε ένα
ηλεκτρικό πεδίο µε µέγιστη τιµή Em και να αποκτήσει ενέργεια ίση µε Φi. Έτσι, η πιθανότητα
ένα ηλεκτρόνιο να ταξιδέψει χωρίς να υποστεί κάποια σύγκρουση και τελικά να κερδίσει µια
κινητική ενέργεια ίση ή µεγαλύτερη από Φi είναι:

Pi = e −Φi / qλ Em
όπου λ είναι η µέση ελεύθερη διαδροµή του ηλεκτρονίου στο κανάλι. Το ρεύµα IDS είναι το
συνολικό ρεύµα ηλεκτρονίων στο κανάλι, οπότε ο αριθµός των ηλεκτρονίων που έχουν
µεγαλύτερες ενέργειες από Φi προκαλεί ρεύµα ίσο µε: IDSΦi. Αφού ο αριθµός των οπών της
περιοχής πλάσµατος είναι ίσος µε τον αριθµό των ηλεκτρονίων της ίδιας περιοχής (δηλαδή
τα ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών που δηµιουργούνται από ιονισµό προσκρούσεων), το ρεύµα
των οπών θα είναι [2.9]:

I sub = C1 I DS e −Φi / qλ Em
όπου C1 είναι συνάρτηση του µέγιστου πεδίου Em.
Η σχέση του ρεύµατος υποστρώµατος µε το ρεύµα πύλης µπορεί να βρεθεί
χρησιµοποιώντας και για τα δύο ρεύµατα το µοντέλο των τυχερών ηλεκτρονίων.
Αναφέρθηκε και πριν για το ρεύµα πύλης. Η προσεγγιστική σχέση που εξάγεται για το
ρεύµα πύλης από το µοντέλο των τυχερών ηλεκτρονίων είναι [2.9]:

I G = C2 I DS e −Φb / qλ Em
Έτσι, η σχέση µεταξύ του ρεύµατος πύλης και του ρεύµατος υποστρώµατος είναι [2.9]:

I
IG
= C3  sub
I DS
 I DS

 Φb / Φi
e


Εκτός από τους µηχανισµούς καταπόνησης DAHC και CHE που προαναφέρθηκαν και
είναι οι πιο σηµαντικοί, υπάρχουν δύο ακόµα µηχανισµοί καταπόνησης. Ο πρώτος είναι ο
µηχανισµός HEIPT (Hot Electron Induced Punchthrough) και ο οποίος έχει παρατηρηθεί σε
pMOS διατάξεις [2.97]. Ο δεύτερος είναι ο µηχανισµός καταπόνησης από τα ηλεκτρόνια
που έχουν δηµιουργηθεί δευτερογενώς (Secondarily Generated Hot Electrons, SGHE)

-97-

Κεφάλαιο 2

[2.98, 2.99]. Οφείλεται στη γέννεση φορέων µειονότητας που έχουν δηµιουργηθεί είτε από
τις οπές που έχουν δηµιουργηθεί στην περιοχή πλάσµατος και κινούνται προς το
υπόστρωµα και λόγω προσκρούσεων δηµιουργούν νέα ζευγάρια ηλεκτρονίων οπών είτε
από φωτόνια (Σχήµα 2.33) που έχουν παραχθεί από ακτινοβολία πέδησης, όπως
προαναφέρθηκε στο µηχανισµό DAHC (η δεύτερη εξήγηση είναι περισσότερο αποδεκτή).
Τα ηλεκτρόνια που παράγονται από αυτή τη διαδικασία εγχέονται στο οξείδιο πύλης, όπως
ακριβώς και στο µηχανισµό SHE. Αυτός ο µηχανισµός παρατηρείται για µεγάλες αρνητικές
τιµές της τάσης υποστρώµατος (για nMOS), για συνθήκες καταπόνησης VGS,stress<VDS,stress
και για πολύ λεπτά οξείδια (tox<100A) [2.4].

Σχήµα 2.33: Ο µηχανισµός καταπόνησης SGHE.

Το ενδιαφέρον διερεύνησης των µηχανισµών καταπόνησης έχουν προσελκύσει κυρίως
οι διατάξεις nMOS, γιατί: i) οι οπές που είναι οι φορείς µειονότητας σε pMOS διατάξεις
έχουν µεγαλύτερες ενεργές µάζες (µικρότερες ευκινησίες και µεγαλύτερους φραγµούς
δυναµικού να ξεπεράσουν στη διεπιφάνεια Si/SiO2), ii) οι οπές είναι λιγότερο αποδοτικές σε
σχέση µε τα ηλεκτρόνια στην παραγωγή ζευγαριών ηλεκτρονίων-οπών λόγω ιονισµού
προσκρούσεων (έχουν µικρότερο συντελεστή ιονισµού, ionization coefficient) [2.4].
Παγίδες στο οξείδιο και παγίδευση φορτίων λόγω θερµών φορέων

Τα χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας Si/SiO2 και του στρώµατος του οξειδίου και οι
βαθµιαίες αλλαγές τους µε τις συνθήκες λειτουργίας και τη δράση των θερµών φορέων
[2.3] καθορίζουν την αξιοπιστία των διατάξεων MOS υπό συνθήκες ηλεκτρικής
καταπόνησης. Όπως απεικονίστηκε (Σχήµα 2.3) υπάρχουν τέσσερα είδη φορτίων που
σχετίζονται µε το σύστηµα Si/SiO2 και βρίσκονται σε διαφορετικές θέσεις: 1) σταθερά
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φορτία στο οξείδιο, 2) ευκίνητα φορτία στο οξείδιο, 3) παγιδευµένα φορτία στο οξείδιο και
4) παγιδευµένα φορτία στη διεπιφάνεια. Τα παγιδευµένα φορτία στο οξείδιο και τα
παγιδευµένα φορτία στη διεπιφάνεια παίζουν σηµαντικό ρόλο στη σταδιακή υποβάθµιση
των χαρακτηριστικών του οξειδίου λόγω θερµών φορέων. Η κατανοµή του φορτίου και η
πυκνότητά του µπορεί να µεταβληθεί όταν θερµά ηλεκτρόνια ή οπές παγιδεύονται ή
προσκρουούν στο οξείδιο και τη διεπιφάνειά του [2.4].
Τα σταθερά φορτία στο οξείδιο (Qf) οφείλονται σε δοµικές ατέλειες µέσα στο οξείδιο που
προέρχονται από τη διαδικασία οξείδωσης (λόγω των ατελώς οξειδοµένων ατόµων Si),
έχουν θετικό φορτίο και βρίσκονται κοντά στη διεπιφάνεια (< 2 nm), σε µια περιοχή
µετάβασης από το Si στο SiO2. Η συγκέντρωση αυτών των φορτίων (συνήθως 109-1011
cm-2) εξαρτάται από τη θερµοκρασία οξείδωσης, τις συνθήκες ψύξης και από τον
προσανατολισµό του πυριτίου. ∆εν επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας των MOS
τρανζίστορς [1.36].
Οι φορτισµένες ατέλειες (Qit) που βρίσκονται στη διεπιφάνεια Si/SiO2 οφείλονται σε
ατελώς οξειδωµένα άτοµα πυριτίου, τα οποία έχουν ακόρεστους δεσµούς πολύ κοντά στη
διεπιφάνεια. Η διαφορά µε τα φορτία Qf είναι ότι τα φορτία που σχετίζονται µε τις
διεπιφανειακές ατέλειες µπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά, ενώ επηρεάζονται από τις
συνθήκες λειτουργίας. Συνήθως είναι βαθιές παγίδες (deep level traps), παρόλα αυτά τα
ενεργειακά επίπεδα που σχετίζονται µε τις ατέλειες Qit µπορεί να βρίσκονται και κοντά στα
επίπεδα κοντά στα άκρα της ζώνης αγωγιµότητας και σθένους [1.36].
Τα παγιδευµένα φορτία στο οξείδιο (Qot), µπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στο
οξείδιο, αλλά µακριά από τη διεπιφάνεια Si/SiO2. Προέρχονται από σπασµένους δεσµούς
Si-O στο σώµα του οξειδίου. Αυτοί οι δεσµοί σπάνε από ιονισµό λόγω ακτινοβολήσεων ή
και από τα κατασκευαστικά βήµατα µιας διάταξης, όπως την εγχάραξη µε πλάσµα ή την
εµφύτευση ιόντων. Οι δηµιουργούµενες παγίδες (οι σπασµένοι δεσµοί) συνήθως
αποκαθίστανται µε ανόπτηση υψηλών θερµοκρασιών. Εάν παρά την ανόπτηση
εξακολουθούν να υπάρχουν (είτε λόγω µη πλήρους ανόπτησης είτε λόγω έκθεσης της
διάταξης σε ακτινοβόληση) αυτές οι παγίδες, µπορούν να παγιδεύσουν οπές ή ηλεκτρόνια.
Λόγω των υψηλών πεδίων και των θερµών φορέων που έχουν υψηλές ενέργειες και
µπορούν να εγχυθούν στο οξείδιο της πύλης, τα φορτία Qot (που υπάρχουν ή
δηµιουργούνται από την κίνηση των θερµών φορέων), µπορούν να λειτουργήσουν σαν
κέντρα παγίδευσης θετικών ή αρνητικών φορτίων. Η πυκνότητα των φορτίων αυτών, υπό
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την επίδραση των θερµών φορέων γίνεται µέγιστη. Στη συνθήκη ηλεκτρικής καταπόνησης
VGS,stress=VDS,stress όπου το ρεύµα πύλης γίνεται µέγιστο, επειδή και η πυκνότητα των
φορτίων που εγχέονται είναι µέγιστη, γίνεται ο προγραµµατισµός των διατάξεων
EEPROMs µε βάσει τους θερµούς φορείς [1.36].
Τα ευκίνητα φορτία (Qm), οφείλονται σε ιοντικές προσµίξεις µέσα στο οξείδιο (Na+, Ka+).
Μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε στο οξείδιο. Το πρόβληµα που εµφανίζεται λόγω της
παρουσίας αυτών των φορτίων έχει ελαχιστοποιηθεί (η ύπαρξή τους συσχετίζεται κυρίως
µε την καθαρότητα των εργαστηριακών χώρων). Ωστόσο, συνεχίζουν και αποτελούν ακόµα
και σήµερα πρόβληµα σε ορισµένες περιπτώσεις [1.36].
Πολλά ατοµικά µοντέλα έχουν αναπτυχθεί για τις παγίδες φορέων µέσα στο SiO2 και
τη διεπιφάνειά του µε το Si. Οι πιθανές ατέλειες στη διεπιφάνεια Si/SiO2 προέρχονται από
[2.14]: i) προσµίξεις στη διεπιφάνεια, ii) ακόρεστους (dangling) δεσµούς, iii) στραµµένους
δεσµούς Si-Si (ή κενά οξυγόνου) και iv) στραµµένους δεσµούς Si-O. Οι ακόρεστοι δεσµοί,
αποτελούν τον πιο σηµαντικό µηχανισµό δηµιουργίας διεπιφανειακών ατελειών και
απεικονίζονται στο Σχήµα 2.34. Οι πιθανές ατέλειες στο σώµα του οξειδίου είναι από: i)
προσµίξεις µέσα στο SiO2, ii) ακόρεστους (dangling) δεσµούς Si και iii) στραµµένους
δεσµούς Si-Si (ή κενά οξυγόνου). Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τις ατέλειες που
δηµιουργούνται από τους θερµούς φορείς, ατέλειες προυπάρχουν στο οξείδιο ή τη
διεπιφάνεια λόγω της κατασκευαστικής διαδικασίας.
Μέσα στο οξείδιο [2.14], οι παγίδες ηλεκτρονίων και οπών είναι κυρίως ακόρεστοι
δεσµοί πυριτίου (Si-O)3≡Si• και ακόρεστοι δεσµοί οξυγόνου (Si-O)3≡Si-Ο, όπου το
σύµβολο “-“ παριστάνει ένα ζευγάρι ηλεκτρονίων ενώ το σύµβολο “•“ παριστάνει ένα
ηλεκτρόνιο χωρίς δεσµό. Οι ακόρεστοι δεσµοί ευνοούν την παγίδευση ηλεκτρονίων και
οπών. Επιπλέον, αδύναµοι δεσµοί Si-Si και στραµµένοι δεσµοί Si-O εισάγουν παγίδες στο
σώµα του οξειδίου (και στη διεπιφάνεια). Τα ενεργειακά επίπεδα αυτών των παγίδων
εξαρτώνται από το µήκος και τη γωνία των στραµµένων δεσµών. Οι προσµίξεις στο
διοξείδιο του πυριτίου κυρίως είναι υδρογόνο: (Si-O)3≡Si-Η. Αυτοί οι δεσµοί είναι ηλεκτρικά
ουδέτεροι (δηλαδή δεν µπορούν να παγιδεύσουν ηλεκτρόνια ή οπές). Επιπλέον, µοριακό
υδρογόνο (H2) µπορεί να βρίσκεται σε υµένια SiO2. Το υδρογόνο αυτό βρίσκεται είτε µόνο
του είτε σε µορφή H2O ύστερα από διαδικασίες ουδετεροποίησης (passivation). Η ύπαρξη
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στο οξείδιο προσµίξεων της οµάδας-III (βόριο) και της οµάδας V (P, Sb, As), εξαιτίας της
διάχυσης από το υπόστρωµα κατά τη διάρκεια της οξείδωσης και άλλων διαδικασιών
υψηλών θερµοκρασιών, δεν έχει αναφερθεί σαν ικανή να παγιδεύει ηλεκτρόνια ή οπές. Η
πιθανότητα των φορέων που εγχέονται να παγιδευτούν σε µια κενή παγίδα εξαρτάται από
την πυκνότητα παγίδων και από την ενεργό διατοµή της παγίδας. Η παγίδευση φορέων
κυρίως εξηγεί την ολίσθηση της τάσης κατωφλίου.
Τα φορτία που παγιδεύονται στη διεπιφάνεια οφείλονται [2.14]: i) σε δοµικές ατέλειες
λόγω οξείδωσης, ii) σε προσµίξεις µετάλλων και iii) σε ατέλειες που προκαλούνται από
σπάσιµο δεσµών (όπως ακτινοβόληση και θερµούς φορείς). Τα διεπιφανειακά φορτία
βρίσκονται σε “επικοινωνία” µε το υποκείµενο υπόστρωµα και για αυτό µπορούν να
φορτίζονται και να εκφορτίζονται ανάλογα µε το δυναµικό πόλωσης. Η δηµιουργία νέων
διεπιφανειακών καταστάσεων µε την χρονική εξέλιξη της ηλεκτρικής καταπόνησης, έχει
άµεση σχέση µε τη µακράς διάρκειας (long term) αξιοπιστία των τρανζίστορ MOS.
Ηλεκτρικά, οι διεπιφανειακές παγίδες (ή διεπιφανειακές καταστάσεις, επιφανειακές
καταστάσεις, γρήγορες καταστάσεις) µπορεί να είναι τύπου αποδέκτη (acceptor like) ή
τύπου δότη (donor like). Μια κατάσταση ονοµάζεται τύπου αποδέκτη, όταν κενή είναι
ουδέτερη και πλήρης είναι αρνητικά φορτισµένη. Νέες διεπιφανειακές καταστάσεις
δηµιουργούνται στα τρανζίστορ nMOS από θερµά ηλεκτρόνια ή θερµές οπές που εγχέονται
στη διεπιφάνεια Si-SiO2 και σπάνε τους δεσµούς των ζευγαριών των ηλεκτρονίων. Τρεις
µηχανισµοί δηµιουργίας διεπιφανειακών καταστάσεων έχουν προταθεί. Ο πρώτος
µηχανισµός εµπλέκει το σπάσιµο των στρεβλωµένων (strained) δεσµών Si-Si και Si-O και
έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία παγίδων. Ο δεύτερος µηχανισµός, υποθέτει ότι οι
θερµοί φορείς σπάνε τους δεσµούς υδρογόνου στη διεπιφάνεια, απελευθερώνοντας τα
άτοµα υδρογόνου και αφήνοντας ακόρεστους δεσµούς Si- ή O- που δρούν σαν παγίδες
φορέων. Η ενέργεια του δεσµού πυριτίου υδρογόνου είναι περίπου 0.3 eV και η συνολική
ενέργεια που απαιτείται για το σπάσιµο αυτού του δεσµού από ηλεκτρόνιο ή οπή είναι
αντίστοιχα: (3.2+0.3 eV) και (4.5+0.3 eV). Η ηλεκτροχηµική αντίδραση που συσχετίζεται µε
αυτό το µηχανισµό είναι: ≡ Si – Η Ø Si + Hi. Ο τρίτος µηχανισµός υποθέτει την
απελευθέρωση υδρογόνου από την πρόσκρουση των θερµών φορέων και τη µετακίνησή
του προς τη διεπιφάνεια Si-SiO2 όπου στη συνέχεια παγιδεύεται από παγίδες πρωτονίων
(proton traps).
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Σχήµα 2.34: Φυσικό µοντέλο διεπιφανειακών παγίδων: ακόρεστοι δεσµοί.

Εξάρτηση των µηχανισµών καταπόνησης από τις συνθήκες καταπόνησης
Η διάκριση των αποτελεσµάτων που επιφέρουν διαφορετικές συνθήκες καταπόνησης,
δεν είναι εύκολη. Η µέγιστη συνθήκη καταπόνησης στα bulk-MOSFET είναι η συνθήκη
VGS,stress = VDS,stress/2 [2.100], στην οποία παρουσιάζεται το µέγιστο ρεύµα υποστρώµατος
λόγω ιονισµού προσκρούσεων. Ο τύπος της ζηµιάς που προκαλείται στη διάταξη
συσχετίστηκε µε την ολίσθηση της τάσης κατωφλίου [2.100], στην περιοχή καταπόνησης:
VDS,stress/2 § VGS,stress § VDS,stress. ∆ύο µέγιστα υποβάθµισης της τάσης κατωφλίου
παρατηρήθηκαν: ένα για VGS,stress=VDS,stress και το δεύτερο για VGS,stress = VDS,stress/2. Το
πρώτο µέγιστο (VGS,stress = VDS,stress) συνέπεσε µε το µέγιστο ρεύµα ηλεκτρονίων που
εγχέεται στο οξείδιο πύλης, όπως βρέθηκε από την [2.90]. Αυτό σηµαίνει ότι τα ηλεκτρόνια
είναι υπεύθυνα για την καταπόνηση, η οποία οφείλεται σε παγίδευση φορέων. Το δεύτερο
µέγιστο (VGS,stress = VDS,stress/2) συσχετίστηκε µε το µέγιστο ρεύµα οπών στο υπόστρωµα
[2.90] και αντιστοιχεί στην έγχυση ηλεκτρονίων στο οξείδιο πύλης και οπών στο
υπόστρωµα που έχουν προέλθει από ιονισµό προσκρούσεων. Αυτή η συνθήκη συνδέθηκε
µε τη µέγιστη γέννεση διεπιφανειακών καταστάσεων.
Σχεδιάζοντας (σε log-log) την τάση κατωφλίου σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης, στη
συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 βρέθηκε µια σχέση δύναµης (power law) της µορφής [2.100]:

∆Vth ( tstress ) = At n
Η παράµετρος n (που είναι η κλίση της συνάρτησης ολίσθησης της τάσης κατωφλίου σε
σχέση µε το χρόνο σχεδιασµένη σε µορφή log-log), συνδέθηκε µε το µηχανισµό
καταπόνησης DAHC. Οι τιµές που βρέθηκαν ήταν: n=0.5-0.7 [2.100]. Ο συντελεστής Α
συνδέθηκε µε το ποσό του ρεύµατος Isub και IDS, µε την ένταση του µηχανισµού
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καταπόνησης και τη διαδικασία κατασκευής. Αυτή η εξάρτηση εκφράστηκε από τη σχέση
[2.4]:

A ∝ exp ( −a / VDS , stress )
συνδέοντας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της καταπόνησης µε τη θεωρία της αξιοπιστίας
[2.101]. Το Α βρέθηκε να έχει µικρή εξάρτηση από την τάση VGS,stress. Σχεδιάζοντας (σε loglog) την τάση κατωφλίου σε σχέση µε το χρόνο καταπόνησης στη συνθήκη VGS,stress =
VDS,stress βρέθηκε επίσης µια σχέση δύναµης µε διαφορετική όµως κλίση (n) και ένταση (Β).
Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε κλίση: n=0.2 η οποία συνδέθηκε µε το µηχανισµό καταπόνησης
CHE. Έτσι, η ύπαρξη δύο διαφορετικών κλίσεων έδειξε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί
µηχανισµοί καταπόνησης υπεύθυνοι για την ολίσθηση της τάσης κατωφλίου. Ανάλογες
σχέσεις (∆Χ=Αtn) έχουν εξαχθεί και για τη διαγωγιµότητα (Χ=Gm/Gm,0) [2.4].
Ο χρόνος ζωής των διατάξεων, που είναι µια βιοµηχανική παράµετρος, µπορεί να
εκφραστεί ως:

τ ∝ exp ( b / VDS , stress )
όπου b=α/n.
Εκτός από τους νόµους δύναµης που εκφράζουν τη µεταβολή των βασικών µεγεθών
ενός MOS µε το χρόνο καταπόνησης, υπάρχουν και άλλοι νόµοι που µοντελοποιούν την
εξέλιξή τους. Ο νόµος κόρου προβλέπει γραµµική εξέλιξη των µεγεθών σε ηµιλογαριθµική
απεικόνιση µε το χρόνο καταπόνησης σύµφωνα µε τη σχέση: ∆=Βlogt-C. Σε
ηµιλογαριθµική αναπαράσταση η κλίση είναι το Β και παρουσιάζει εξάρτηση από την
ένταση του µηχανισµού. Οι νόµοι αυτοί έχουν προέλθει από τη θεωρία της αξιοπιστίας
[2.101] και θα αναφερθούν εν συντοµία στην παράγραφο §2.4.
Τα

ίδια

αποτελέσµατα

βρέθηκαν

και

από

ανεξάρτητες

µετρήσεις

που

πραγµατοποιήθηκαν µε τη µέθοδο άντλησης φορτίων (charge pumping) [2.91]. Επίσης,
βρέθηκε ότι σε µεγάλες τάσεις απαγωγού η καταπόνηση που οφείλεται στις οπές παίζει
σηµαντικό ρόλο. Αυτό συµβαίνει γιατί οι οπές έχουν να ξεπεράσουν µεγαλύτερο φραγµό
δυναµικού (~4.5 eV) σε σχέση µε τα ηλεκτρόµια (~3.2 eV) ή εναλλακτικά έχουν µεγαλύτερη
ενεργό µάζα από τα ηλεκτρόνια [2.4].
Επιπλέον, πειράµατα δυναµικής καταπόνησης που πραγµατοποιήθηκαν από πολλές
οµάδες έδειξαν παρόµοια αποτελέσµατα [2.102, 2.103]. Τα πειράµατα δυναµικής

-103-

Κεφάλαιο 2

καταπόνησης πραγµατοποιούνατι µε χρονικά µεταβαλλόµενες τιµές της τάσης πύλης και
απαγωγού. Οι κυµατοµορφές που εφαρµόζονται είναι συνήθως τραπεζοειδείς και η
πληροφορία για την καταπόνηση σε αυτά τα πειράµατα είναι δύσκολο να εξαχθεί. Οι
διατάξεις σε πραγµατικά κυκλώµατα υποβάλλονται σε συνθήκες δυναµικής καταπόνησης.
Η συµπεριφορά των κυκλωµάτων υπό συνθήκες στατικές (dc) είναι χειρότερη σε σχέση µε
τη συµπεριφορά τους σε συνθήκες δυναµικές (ac κυµατοµορφές), λόγω της συνεχούς
καταπόνησης. Η απόκριση των διατάξεων σε συνθήκες στατικής καταπόνησης µπορεί να
αντιστοιχηθεί στη συµπεριφορά που θα είχαν αν υποβάλλονταν σε συνθήκες δυναµικής
καταπόνησης µε τη χρήση τύπων που έχουν σαν παράµετρο τον ενεργό κύκλο λειτουργίας
(duty cycle) των διατάξεων κατά την ac λειτουργία τους [2.14]. Ωστόσο, αυτό δεν µειώνει
την αξία των πειραµάτων δυναµικής καταπόνησης. Αντίθετα, τα πειράµατα αυτά
αποτελούν χρήσιµο διαγνωστικό εργαλείο για τη διερεύνηση των φυσικών µηχανισµών
καταπόνησης, ανεξάρτητα από τις προσεγγιστικές (πρακτικές) ανάγκες της βιοµηχανίας και
µάλιστα ανταποκρίνονται στις πραγµατικές συνθήκες λειτουργίας µιας διάταξης [2.14].

Μερικώς απογυµνωµένα υµένια (Partially Depleted, PD) και πλήρως απογυµνωµένα
υµένια (Fully Depleted). Φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος (Floating Body Effects,
FBEs)
Ένα υµένιο πυριτίου, όπου η περιοχή των φορτίων χώρου κάτω από το κανάλι
καλύπτει όλο το πάχος του, καλείται πλήρως απογυµνωµένο (Fully Depleted, FD), ενώ ένα
υµένιο πυριτίου, στο οποίο η περιοχή των φορτίων χώρου κάτω από το κανάλι δεν
καλύπτει όλο το πάχος του, καλείται µερικώς απογυµνωµένο (Partially Depleted, PD)
[2.104, 2.105]. Στις διατάξεις FD, υπάρχει σύζευξη (coupling) µεταξύ των δύο διεπιφανειών
του πυριτίου, µε αποτέλεσµα η αγωγή να µην καθορίζεται µόνο από το κανάλι, αλλά και
από τις ιδιότητες της άλλης διεπιφάνειας που δεν συνορεύει µε το κανάλι [2.106]. Η
απογύµνωση των υµενίων σχετίζεται µε την εµφάνιση των φαινοµένων αιωρούµενου
σώµατος (Floating Body Effects, FBEs) σε διατάξεις SOI [2.107-2.110] και poly-TFTs
[2.107, 2.108], τα οποία είναι έντονα σε υµένια PD [2.109]. Ωστόσο και σε υµένια FD
µπορούν να εµφανιστούν, µε την επίδραση της οπίσθιας διεπιφάνειας [1.24, 2.113] ή όταν
υπόκεινται οι διατάξεις σε υψηλά πεδία [2.114] λόγω ιονισµού προσκρούσεων και του
φορτίου που συσσωρεύεται στο σώµα του τρανζίστορ [2.115].
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Στις διατάξεις PD, το δυναµικό του σώµατος του υµενίου Si VB δεν είναι “δεµένο” σε
κάποια τιµή, αλλά αιωρείται [2.109]. Σαν αποτέλεσµα, όταν λειτουργούν στην περιοχή
κόρου, παρουσιάζεται αύξηση (λόγω συγκέντρωσης οπών στο υπόστρωµα των διατάξεων
nMOS) των παρασιτικών φαινοµένων που δεν περιορίζονται στη δράση του παρασιτικού
διπολικού τρανζίστορ (Parasitic Bipolar Transistor, PBT) (Σχήµα 2.32). Όλα αυτά τα
φαινόµενα ονοµάζονται φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος (Floating body Effects, FBEs)
και σχετίζονται µε τις οπές που συσσωρεύονται στο αιωρούµενο υµένιο-Si (Σχήµα 2.32)
επειδή δεν µπορούν να διαφύγουν προς το υπόστρωµα λόγω της ύπαρξης του θαµµένου
οξειδίου (Buried Oxide, BOX). Αποτέλεσµά τους είναι η αύξηση του ενδογενούς δυναµικού
σώµατος-πηγής και η µείωση της τάσης κατωφλίου [2.109]. Εκτός από τη δράση του
παρασιτικού τρανζίστορ, γνωστά είναι τα εξής φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος: kink
effect, single transistor latch-up και snapback effect [2.10].
Σε κατασκευαστικό επίπεδο, τα FBEs µειώνονται µε τη χήση διατάξεων µε επαφή στο
σώµα του υµενίου (Body Contact, BC) και διατάξεων µε επαφή στο σώµα του υµενίου που
είναι δεµένη και στην πηγή (Body Tied, BT). Με την εφαρµογή τάσης συγκεκριµένης
πολικότητας στην επαφή (π.χ. αρνητικής τάσης VBS), οι οπές που θα συγκεντρώνονταν
στην ουδέτερη περιοχή βρίσκουν οδό διαφυγής µέσω της επαφής του υποστρώµατος µε
αποτέλεσµα να αντιµετωπίζεται η υποβάθµιση της ηλεκτρικής συµπεριφοράς λόγω δράσης
των φαινοµένων αιωρούµενου σώµατος. Οι διατάξεις αυτές χρησιµοποιούνται σε
αισθητήρες [2.10].

Φαινόµενα αυτοθέρµανσης (Self Heating Effects, SHEs)

Τα poly-Si TFTs [2.116, 2.117] όπως και οι διατάξεις SOI [2.118, 2.119], είναι θερµικά
αποµονωµένα από το υπόστρωµα εξαιτίας της ύπαρξης του θαµµένου οξειδίου. Όταν τα
TFTs βρίσκονται σε κατάσταση αγωγής, λειτουργούν σα µη γραµµικές αντιστάσεις. Λόγω
του φαινοµένου Joule που προκαλείται από τη διέλευση του ρεύµατος από µια αντίσταση,
οι διατάξεις αυτές υποφέρουν από τη θερµότητα η οποία αναπτύσσεται κατά τη λειτουργία
τους και δεν µπορεί να διαχυθεί (απαχθεί) κατακόρυφα λόγω της ύπαρξης του θαµµένου
οξειδίου. Σαν αποτέλεσµα παρατηρείται αύξηση της θερµοκρασίας των διατάξεων [2.1162.119] (συνήθως 50-150 οC στα SOI [1.24] και µέχρι 230 οC στα poly-TFT [2.117]), αφού η
θερµότητα διαχέεται µόνο πλευρικά (2D). Αυτό το φαινόµενο της αύξησης της
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θερµοκρασίας στις διατάξεις SOI και TFTs είναι γνωστό ως αυτοθέρµανση. Οι κλασσικές
διατάξεις MOS δεν υποφέρουν από σηµαντικά φαινόµενα αυτοθέρµανσης, καθώς το
υπόστρωµα πυριτίου έχει πολύ µεγαλύτερη θερµική αγωγιµότητα από το διοξείδιο του
πυριτίου (~1.3 Wm-1K-1) µε αποτέλεσµα να µπορεί να απάγει πολύ πιο εύκολα τη
θερµότητα. Στα poly-TFTs, η θερµική αγωγιµότητα του υµενίου poly-Si είναι περίπου (~168
Wm-1K-1), οπότε η απαγωγή θερµότητας από το ενεργό υµένιο προς το υπόστρωµα δεν
µπορεί να πραγµατοποιηθεί γρήγορα λόγω του οξειδίου. Οι συνέπειες των SHEs είναι η
µείωση της τάσης κατωφλίου και η πιθανή (αν δεν καταπνίγεται) εµφάνιση αρνητικής
διαφορικής αντίστασης [2.115].

§2.3.2. ∆ιατάξεις θερµών φορέων.

Σε αυτή την παράγραφο θα γίνει µια σύντοµη αναφορά στις διατάξεις που έχουν
κατασκευαστεί ώστε να ελαχιστοποιούν τις βλαβερές επιπτώσεις των θερµών φορέων στα
χαρακτηριστικά λειτουργίας και την αξιοπιστία τους, αλλά και στις διατάξεις που
εκµεταλλεύονται τα φαινόµενα θερµών φορέων.
Με τη µείωση του µήκους των διατάξεων, µειώθηκαν και οι τάσεις τροφοδοσίας αφού το
ρεύµα (Ι~1/L) έπαιρνε τις απαραίτητες τιµές για χαµηλότερες τάσεις τροφοδοσίας. Η
µείωση όµως της τάσης τροφοδοσίας δεν αντιµετώπισε τα φαινόµενα θερµών φορέων, µε
αποτέλεσµα η λύση στο πρόβληµα

των

θερµών φορέων να αναζητείται

στο

κατασκευαστικό επίπεδο.
Οι διατάξεις LDD (Lightly Doped Drains) [2.4] µειώνουν το µέτρο του πεδίου που
ασκείται στους φορείς του καναλιού. Αυτό επιτυγχάνεται κατασκευαστικά µε την
τροποποίηση των περιοχών απαγωγού και πηγής, µε τη δηµιουργία µιας ελαφρώς
νοθευµένης n-περιοχής (στην περίπτωση nMOS), µεταξύ του καναλιού και της περιοχής
µικρής αντίστασης n+, όπως φαίνεται στο Σχήµα 2.35. Αυτή η κατασκευαστική
τροποποίηση έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση του ενεργού ενδογενούς πεδίου (built-in) στο
άκρο του καναλιού προς τον απαγωγό, όπου το πλευρικό πεδίο γίνεται µέγιστο καθώς και
πιθανότητα να εµφανιστεί θερµός φορέας. Έστω ND η συγκέντρωση των δοτών της
περιοχής n+ και ότι το όριο της µετάβασης από την περιοχή n στην περιοχή n+ µια
συνάρτηση βήµατος (δηλαδή η µετάβαση από τη µια περιοχή στην άλλη είναι απότοµη). Το
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µέγιστο ενδογενές ηλεκτρικό πεδίο στην επαφή του απαγωγού προκύπτει από τη θεωρία
της pn επαφής, σύµφωνα µε την οποία η µέγιστη ένταση πεδίου σε µια επαφή µεγαλώνει
µε ανάστροφη πόλωση σύµφωνα µε τη σχέση:

Emax =

2qN D (φi − VD )

ε Si

Στην περίπτωση των διατάξεων µε µικρότερα µήκη καναλιού, η ένταση του πεδίου
αυξάνεται σε σχέση µε την περίπτωση διατάξεων καναλιού µε µεγαλύτερο µήκος, επειδή το
φi δεν κλιµακώνεται. Για το ίδιο µήκος καναλιού (µε µια συµβατική διάταξη) και
συνδυάζοντας την προηγούµενη σχέση µε τη σχέση που δίνει το βάθος της περιοχής
απογύµνωσης, το µέγιστο πεδίο σε µια διάταξη LDD προκύπτει:

Emax =

qN D xd

ε Si

όπου xd το βάθος της περιοχής απογύµνωσης.

Σχήµα 2.35: Οι διατάξεις LDD που είναι ανθεκτικές στα φαινόµενα θερµών φορέων.

Θέτοντας το Nd να είναι 1-2 φορές µικρότερο από τη συγκέντρωση στην n+ περιοχή,
µειώνεται το µέγιστο πεδίο και η πιθανότητα έγχυσης του θερµού φορέα στο µονωτικό
στρώµα της πύλης. Το κόστος αυτής της κατασκευής είναι οι µεγαλύτερες αντιστάσεις του
απαγωγού και της πηγής και το επιπρόσθετο κατασκευαστικό βήµα (η µάσκα για τη
δηµιουργία των n-περιοχών). Οι µεγαλύτερες σειριακές αντιστάσεις στα άκρα του καναλιού
µειώνουν το πεδίο, αλλά ταυτόχρονα µειώνουν το ρεύµα και τη µεταβατική απόκριση
αυτών των διατάξεων.
Άλλες διατάξεις που έχουν κατασκευαστεί ώστε να είναι ανθεκτικές σε φαινόµενα
αιωρούµενου σώµατος είναι οι DDD (Double Diffused Drain) και GOLD (Gate to Drain
Overlapped Devices). Το κύριο βάρος στη σχεδίαση αυτών των διατάξεων βρίσκεται στη
σχεδίαση των παραµέτρων των διαχύσεων (drain engineering) [2.4].
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Οι θερµοί φορείς δεν είναι πάντα επιζήµιοι. Όπως προαναφέρθηκε, χρησιµοποιούνται
σε διατάξεις µνηµών EEPROM για τη διαδικασία της εγγραφής. Επιπλέον, υπάρχουν οι
διατάξεις HET (Hot Electron Transistors) από GaAs, κάποια lasers και µικροκυµατικές
διατάξεις όπου η ταχύτητα των θερµών φορέων µετατρέπεται σε πλεονέκτηµα [2.17].

§2.4 ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΗ.

Η αξιοπιστία των ηλεκτρονικών διατάξεων µπορεί να διερευνηθεί σε διάφορα επίπεδα
και µε διάφορους τρόπους [2.120]. Για παράδειγµα, υπάρχουν µετρήσεις πάνω σε chip
(on-chip), µετρήσεις σε διατάξεις συσκευασµένες (packaged) ή και µετρήσεις στο επίπεδο
σηµάτων και λογικής όπως για παράδειγµα µε την υλοποίηση ειδικών κυκλωµάτων
αυτοδοκιµής (built-in-self test) και τη χρήση λογισµικού το οποίο εισάγει διανύσµατα
εισόδου στο ψηφιακό επίπεδο. Οι δοκιµές (tests) οι οποίες πραγµατοποιούνται έχουν σα
στόχο τη βελτίωση της κατασκευής και την αντιµετώπιση διαφόρων βλαβερών φαινοµένων
για τη λειτουργία των διατάξεων, ανάµεσα στα οποία είναι και η δράση των θερµών
φορέων. Οι δοκιµές µπορεί να πραγµατοποιούνται µε ηλεκτρικές, οπτικές, δοµικές και
άλλες µετρήσεις. Επιπλέον, υπάρχει και ο έλεγχος σε επίπεδο λογικής λειτουργίας των
κυκλωµάτων, ο οποίος στόχο έχει την επαλήθευση (verification) της σχεδίασης. Ένα από
τα σηµαντικότερα προβλήµατα της αξιοπιστίας των σύγχρονων ηλεκτρονικών κυκλωµάτων
και συστηµάτων, είναι η µη ύπαρξη καθετοποιηµένων βιβλιοθηκών στα προγράµµατα
σχεδίασης και προσοµοίωσης, οι οποίες να περιέχουν ολοκληρωµένες περιγραφές των
στοιχείων (π.χ. τρανζίστορς) από το φυσικό επίπεδο µέχρι το επίπεδο συστήµατος.
Σε αυτή την εργασία, οι µετρήσεις αξιοπιστίας αφορούν τα φυσικά φαινόµενα και τους
µηχανισµούς που επάγει η δράση των θερµών φορέων σε poly-Si TFTs. Η σύνδεση της
θεωρίας αξιοπιστίας µε τα φυσικά φαινόµενα και τους µηχανισµούς ονοµάζεται φυσική της
αξιοπιστίας (reliability physics) ή φυσική της αστοχίας (failure physics) [2.120]. Για
παράδειγµα, η σύγκριση της υποβάθµισης λόγω δράσης θερµών φορέων δύο διατάξεων
που έχουν διαφορετικό τύπο νόθευσης (π.χ. nMOS σε σχέση µε pMOS) δεν µπορεί να
θεωρηθεί ότι ανήκει στη φυσική της αξιοπιστίας, γιατί οι ηλεκτρικές ιδιότητες των
ηλεκτρονίων είναι διαφορετικές από αυτές των οπών. Η εξαγωγή µιας έκφρασης για το
χρόνο ζωής (lifetime to failure) αυτών των δύο διατάξεων και οι συγκρίσεις θα είχαν
βιοµηχανικό και όχι επιστηµονικό ενδιαφέρον. Στη βιοµηχανία, υπάρχει η ανάγκη να
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βρεθούν κάποιοι νόµοι µε περιορισµένη ισχύ, δηλαδή χωρίς απαραίτητα να µπορούν αυτοί
οι νόµοι να συσχετίζονται µε φυσικά φαινόµενα και να έχουν γενικότερη ισχύ όπως στην
επιστήµη [2.120].
Η θεωρία της αξιοπιστίας είναι µια γενικότερη µαθηµατική θεωρία η οποία υπακούει σε
κάποιους νόµους. Οι πιο γνωστοί νόµοι υποβάθµισης (degradation laws) από τη θεωρία
της αξιοπιστίας δεν αναφέρονται αποκλειστικά στην υποβάθµιση λόγω καταπόνησης
θερµών φορέων και είναι οι εξής [2.120, 2.121]: i) νόµος δύναµης (power law), ii) νόµος
κόρου (saturation law), iii) νόµος ένωσης (federative law), iv) ανάµεικτος νόµος (mixed
law). Η καταπόνηση θερµών φορέων στις τυπικές διατάξεις MOS, έχει δώσει σε αυτούς
τους νόµους τη µορφή µιας µεταβολής ενός µεγέθους (Y) κατά τη διάρκεια της
καταπόνησης σε συνάρτηση µε το χρόνο καταπόνησης (t), όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.2.
Οι δύο πρώτοι νόµοι είναι και οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενοι.
Νόµοι

Εκφράσεις

∆ύναµης

dY(t)/dY(0)=At

Κόρου

dY(t)/dY(0)=Alogt-B

Ένωσης

dY(t)/dY(0)=1-exp(-Btn)

Ανάµεικτος

dY(t)/dY(0)=A[logt]

n

n

Πίνακας 2.2: Οι νόµοι καταπόνησης και οι αντίστοιχες εκφράσεις τους.

Το µέγεθος Υ µπορεί να είναι η τάση κατωφλίου Vth, η διαγωγιµότητα Gm ή η ευκινησία
µFE επίδρασης πεδίου (field effect), η αντίστορφη υποκατώφλια κλίση (subthreshold swing)
S (η οποία βρίσκεται από τη χαρακτηριστική µεταφοράς για τάση πύλης µικρότερη από την
τάση κατωφλίου σύµφωνα µε τη σχέση max[dVGS/dlogIDS]) [2.4], το ρεύµα στην κατάσταση
αγωγής Ion και το ρεύµα στην κατάσταση αποκοπής ή ρεύµα διαρροής στην κατάσταση
αποκοπής Ioff. Η µεταβολή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων, χαρακτηριστικών και επιδόσεων ενός
τρανζίστορ που υπόκειται σε καταπόνηση θερµών φορέων παρακολουθείται από τη
µεταβολή των ηλεκτρικών παραµέτρων που προαναφέρθηκαν. Κάθε παράµετρος
επηρεάζεται διαφορετικά από τη δράση των θερµών φορέων αλλά και από τη διαδικασία
(τεχνολογία) κατασκευής. Για αυτό, η σύγκριση της υποβάθµισης διατάξεων διαφορετικών
τεχνολογιών λόγω καταπόνησης θερµών φορέων πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη προσοχή.
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Στον Πίνακα 2.3 φαίνονται οι κύριοι παράγοντες (φυσικές ποσότητες) που καθορίζουν τις
βασικές ηλεκτρικές παραµέτρους ενός τρανζίστορ, όπως έχουν αναφερθεί στη διεθνή
βιβλιογραφία [2.122].
Ηλεκτρική παράµετρος

Κύριοι παράγοντες (φυσικές ποσότητες) που καθορίζουν τις
ηλεκτρικές παραµέτρους των τρανζίστορ

Vth

Φορτία στο διηλεκτρικό πύλης, διεπιφανειακές καταστάσεις,
νόθευση καναλιού (theshold voltage adjustment)

Gm ή µFE

∆ιεπιφανειακές καταστάσεις (συνήθως βαθειές παγίδες),
καταστάσεις ουράς (συνήθως στο υµένιο του ηµιαγωγού)

S

∆ιεπιφανειακές καταστάσεις (συνήθως βαθειές παγίδες),
καταστάσεις ουράς (συνήθως στο υµένιο του ηµιαγωγού)

Ion

Γεωµετρία, διεπιφανειακές καταστάσεις στην εµπρόσθια και
οπίσθια επιφάνεια του ηµιαγωγού, καταστάσεις µέσα στο
ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού, ωµικές επαφές, ευκινησία
ολίσθησης φορέων µειονότητας µέσα στο υλικό λόγω µόνο του
πλευρικού πεδίου

Ioff

Γεωµετρία, ενέργεια Fermi του ηµαγωγού, διεπιφανειακές
καταστάσεις στην εµπρόσθια και οπίσθια επιφάνεια του
ηµιαγωγού, καταστάσεις µέσα στο ενεργειακό χάσµα του
ηµιαγωγού, επαφές των διαχύσεων πηγής και απαγωγού.

Πίνακας 2.3: Οι ηλεκτρικές παράµετροι και οι κύριοι παράγοντες που τις καθορίζουν.
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3.

ΠΡΟ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ poly-TFT.

§3.1. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΟΚΚΩ∆Η ΟΡΙΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
Οι

διατάξεις

εµπρόσθιας

και

οπίσθιας

πύλης

που

παρουσιάζονται

στις

παραγράφους 3.1 και 3.2 αυτής της ενότητας είναι της οικογένειας B2006. Στο Σχήµα 3.1,
φαίνονται οι δύο τοπολογίες poly-TFT, εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης.

Σχήµα 3.1: Σχηµατικό αναπαράστασης της δοµής των διατάξεων οπίσθιας και εµπρόσθιας πύλης.

Στην τεχνολογία αυτή (οικογένεια B2006) έχει χρησιµοποιηθεί η τεχνική διαδοχικής
πλευρικής στερεοποίησης (SLS), κρυσταλλοποίηση µιας ριπής µε τη χρήση κέντρων
(seeds) και µε έλεγχο τοποθέτησης (location control) των δειγµάτων σε περιοχές χωρίς
σκληρά κοκκώδη όρια. Ο όρος σκληρά κοκκώδη όρια (hard grain boundaries) αναφέρεται
σε κοκκώδη όρια που σχηµατίζουν µεταξύ τους µεγάλες γωνίες (>15ο). Τα υποκκοκώδη
όρια που υπάρχουν µέσα στην ενεργό περιοχή του υµενίου των διατάξεων έχουν ακτινωτό
σχήµα και µεγάλη απόσταση µεταξύ τους (~>0.5 µm), όπως φαίνεται και στο Σχήµα 3.2.
∆ύο προσανατολισµοί του καναλιού ως προς τα υποκοκκώδη όρια ορίζονται µε την
τοποθέτηση του καναλιού πάνω στο ενεργό υµένιο. Ένας που έχει σαν αποτέλεσµα να
περικλείονται λιγότερα υποκοκκώδη όρια κατά µήκος της διεύθυνσης πηγής και απαγωγού
(ο οποίος καλείται προνοµιακός προσανατολισµός) και ο άλλος που έχει σαν αποτέλεσµα
τα υποκοκκώδη όρια να τέµνονται υπό µεγάλη γωνία από το κανάλι [3.1].
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Τα υµένια poly-Si είναι πάχους 50 nm. Τα διηλεκτρικά στρώµατα είναι από SiO2 και
έχουν εναποτεθεί µε τη µέθοδο HD-PECVD (High Density PECVD, σε πλάσµα O2) από
διάσπαση TEOS (tetraethylorthosilicate) στους 320oC. Το πάχος του οξειδίου εµπρόσθιας
και οπίσθιας πύλης αντίστοιχα είναι 30 και 50 nm. Οι πύλες είναι από πολυκρυσταλλικό
πυρίτιο έντονα N+ (P31, δόση 3∏1015 σε 20 ΚeV) νοθευµένο. Η νόθευση και ο σχηµατισµός
τους προήλθε από κοινή διαδικασία εµφύτευσης µε τις διαχύσεις απαγωγού και πηγής. Η
ενεργοποίηση των νοθευτών των επαφών (πηγής και απαγωγού) πραγµατοποιήθηκε
στους 650oC για 2 hr. Η θερµοκρασία αυτή είναι συµβατή µε το υπόστρωµα χαλαζία
(quartz) που έχουν οι διατάξεις [1.26]. Η εµπρόσθια πύλη είναι αυτοευθυγραµµιζόµενη
(self-aligned), ενώ η οπίσθια µη ευθυγραµµιζόµενη. Τo πάχος της εµπρόσθιας πύλης είναι
200 nm και της οπίσθιας πύλης είναι 100 nm. Το µέταλλο της πύλης είναι από αλουµίνιο.
Το κανάλι δεν είναι νοθευµένο (εµφυτευµένο).

Σχήµα 3.2: Εικόνα SEM της µικροδοµής του υµενίου poly-Si των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. ∆ιακρίνεται το
σχήµα φύλλου των κόκκων, τα υποκκοκώδη όρια που βρίσκονται µέσα στους κόκκους και έχουν ακτινωτή µορφή
και οι διατάξεις που έχουν τοποθετηθεί εντός των κόκκων.

Αν και η σύγκριση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών µεταξύ διατάξεων εµπρόσθιας
και οπίσθιας πύλης δεν µπορεί να είναι άµεση λόγω των διαφορετικών παχών των
διηλεκτρικών εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης (αφού το ρεύµα απαγωγού είναι
αντιστρόφως ανάλογο του πλάτους του οξειδίου: I~Cox~1/tox), η κανονικοποίηση ως προς
τα πάχη του οξειδίου και η στατιστική διερεύνηση των δειγµάτων έδειξαν ότι οι διατάξεις
οπίσθιας πύλης επέδειξαν: i) κατώτερες ηλεκτρικές επιδόσεις (µικρότερες ευκινησίες,
µεγαλύτερες αντίστροφες υποκατώφλιες κλίσεις S και µεγαλύτερες τάσεις κατωφλίου,
µεγαλύτερες πυκνότητες παγίδων στο υµένιο Nit σύµφωνα µε τη µέθοδο Levinson [2.34])
και ii) χειρότερες ποσοστιαίες αποδόσεις λειτουργικότητας (yield), σε σχέση µε τις διατάξεις
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εµπρόσθιας πύλης (~10% σε σχέση µε ~90% απόδοση λειτουργικότητας). Σε ανάλογα
συµπεράσµατα (ως προς την υπεροχή των διατάξεων εµπρόσθιας σε σχέση µε τις
διατάξεις οπίσθιας πύλης) κατέληξε και η µελέτη δειγµάτων άλλων τεχνολογιών (20 και 17
B2005). Η διαφορά των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ανάµεσα στις διατάξεις εµπρόσθιας και
οπίσθιας πύλης αποδόθηκε στους εξής παράγοντες [1.36]:


Στην επιπρόσθετη θερµική καταπόνηση στην οποία υπόκειται το οξείδιο οπίσθιας
πύλης, λόγω της κατασκευής. Συγκεκριµένα, αφού σχηµατιστεί το οξείδιο οπίσθιας
πύλης, εναποτίθεται το υµένιο Si το οποίο κρυσταλλώνεται µε ανόπτηση από
laser. Αυτό το βήµα ανόπτησης έχει σαν συνέπεια την αύξηση της θερµοκρασίας
τοπικά και τη δηµιουργία καταστάσεων. Αντίθετα, στις διατάξεις εµπρόσθιας
πύλης, η ανόπτηση του υµενίου πραγµατοποιείται πριν το σχηµατισµό του
οξειδίου µε αποτέλεσµα τη µη θερµική καταπόνησή τους.



Το οξείδιο της οπίσθιας πύλης όπως φαίνεται και από το Σχήµα 3.1, παρουσιάζει
καµπύλωση, σε αντίθετη µε την επιπεδοποίηση (planarization) του οξειδίου
εµπρόσθιας πύλης. Αυτή η καµπύλωση, υποβαθµίζει τις ηλεκτρικές επιδόσεις της
διεπιφάνειας Si / διηλεκτρικού οπίσθιας πύλης σε σχέση µε τη διεπιφάνεια Si /
διηλεκτρικού εµπρόσθιας πύλης.



Η πιθανή µηχανική τάση που ασκείται στη διεπιφάνεια Si / διηλεκτρικού οπίσθιας
πύλης.



Το µικρότερο πάχος της οπίσθιας σε σχέση µε την εµπρόσθια πύλη.
Ο προσανατολισµός του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια, γενικά σε ένα poly-

TFT µπορεί να είναι κάθετος ή παράλληλος σε υµένια µε επιµήκη παράλληλα κοκκώδη
όρια (όπως στην τεχνολογία B2005 η οποία θα αναφερθεί στα Κεφάλαια 4, 6 και 7). Στην
τεχνολογία Β2006, παρά το γεγονός ότι τα σκληρά κοκκώδη όρια έχουν σχήµα φύλλου
(όπως φάνηκε στο Σχήµα 3.2) και το κανάλι των διατάξεων βρίσκεται µέσα σε περιοχές
υποκοκκωδών ορίων, εµφανίζονται διαφορές ανάµεσα στις ηλεκτρικές επιδόσεις διατάξεων
διαφορετικού προσανατολισµού. Στην τεχνολογία αυτή, δεν υπάρχει προσανατολισµός του
καναλιού κάθετος ή παράλληλος ως προς τα κοκκώδη όρια, αλλά προνοµιακός και µη
προνοµιακός προσανατολισµός, ανάλογα µε το αν το ρεύµα στη διαδροµή του από την
πηγή στον απαγωγό συναντάει περισσότερα ή λιγότερα υποκοκκώδη όρια. Στον Πίνακα
5.1, φαίνονται ενδεικτικά οι µέσες τιµές και οι τυπικές αποκλίσεις των κυριότερων
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µετρούµενων ηλεκτρικών παραµέτρων όπως προέκυψαν από τη στατιστική διερεύνηση
διατάξεων nMOS και PMOS εµπρόσθιας πύλης, τεχνολογίας B2006 και γεωµετρίας W=8
µm, L=1.3 µm διαφορετικού προσανατολισµού. Από τις στήλες του Πίνακα 3.1, φαίνεται ότι
όταν το κανάλι βρίσκεται σε διαφορετικό προσανατολισµό ακόµα και ως προς τα
υποκοκκώδη όρια όπως στην τεχνολογία αυτή, οι ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων στη
γραµµική περιοχή λειτουργίας αλλάζουν [2.63, 3.1]. Ο προσανατολισµός του καναλιού,
που έχει σαν αποτέλεσµα να περικλείει λιγότερα κοκκώδη όρια κατά τη φορά κίνησης των
ελεύθερων φορέων αγωγής (προνοµιακός), συµβάλει στη βελτίωση των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών (µείωση απόλυτης τιµής τάσης κατωφλίου, αύξηση της ευκινησίας και
µείωση της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης).

Ηλεκτρική παράµετρος

Προσανατολιµός καναλιού ως προς τα κοκκώδη
όρια
Μη προνοµιακή
Προνοµιακή κατεύθυνση
κατεύθυνση

0.41
176.4

Τυπική
απόκλιση
0.11
21.4

Μέση
τιµή
0.67
117

Τυπική
απόκλιση
0.47
32.2

153

9

163

23

-0.738
77.8

0.09
6.1

-0.814
68.1

0.13
11.7

165

18

169

15

Μέση τιµή
Τάση κατωφλίου Vth [V]
Ευκινησία µ [cm2/Vs]
Αντίστροφη υποκατώφλια
κλίση S [mV/dec]
Τάση κατωφλίου Vth [V]
Ευκινησία µ [cm2/Vs]
Αντίστροφη υποκατώφλια
κλίση S [mV/dec]

Νόθευση
καναλιού

NMOS

PMOS

Πίνακας 3.1: Μέση τιµή και τυπική απόκλιση της τάσης κατωφλίου, της ευκινησίας και της αντίστροφης
υποκατώφλιας κλίσης σε διατάξεις nMOS και pMOS που έχουν υµένιο που έχει κρυσταλλοποιηθεί µε τη
χρήση σπόρων κρυστάλλωσης και µε τη φορά του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια προσανατολισµένη σε
δύο κατευθύνσεις.

Η σύγκριση µεταξύ διατάξεων διαφορετικού τύπου νόθευσης (nMOS και PMOS) δεν
µπορεί να πραγµατοποιηθεί, καθώς οι ελεύθεροι φορείς αγωγής στην κάθε διάταξη
(ηλεκτρόνια και οπές αντίστοιχα) έχουν διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες, που σχετίζονται
µε την ενεργό τους µάζα, το διαφορετικό ύψος του φραγµού δυναµικού Si/SiO2 κ.α.
Ωστόσο, η σύγκριση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών διατάξεων µε διαφορετική
συγκέντρωση νόθευσης του υµενίου τους (από τον ίδιο τύπο νοθευτή), µπορεί να γίνει είτε
κατασκευαστικά είτε µε αλλαγή της τάσης πόλωσης υποστρώµατος (VSB) [2.9] σε διατάξεις
µε επαφή στο υµένιο είτε σε διατάξεις διπλής πύλης µε αλλαγή της τάσης οπίσθιας πύλης
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(VGB). Η τελευταία περίπτωση (µε τις διατάξεις διπλής πύλης), καλύπτεται στο Κεφάλαιο 6
της εργασίας αυτής. Πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι και κατά τη στατιστική διερεύνηση
διατάξεων µε επιµήκεις κόκκους (Β2005) η οποία δεν θα παρουσιαστεί εδώ, οι ηλεκτρικές
επιδόσεις δειγµάτων µε κανάλι κάθετο στα κοκκώδη όρια βρέθηκαν υποδεέστερες σε
σχέση µε αυτές των δειγµάτων µε κανάλι παράλληλο στα κοκκώδη όρια. Αυτό οφείλεται
στους φραγµούς δυναµικού που συσχετίζονται µε τα κοκκώδη όρια και έχει παρατηρηθεί
και από άλλους [3.2, 3.3].

§3.2. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.
Η γεωµετρία ενός τρανζίστορ, καθορίζει το ρεύµα απαγωγού του σύµφωνα µε την
αναλογία: I~W/L, η οποία προκύπτει από τις απλές θεωρητικές σχέσεις των διατάξεων
MOSFET (bulk, SOI και poly-TFT). Σε πρώτη προσέγγιση, η αναλογία αυτή δείχνει ότι: i)
µειώνοντας (αυξάνοντας) το µήκος καναλιού, το ρεύµα απαγωγού αυξάνεται (µειώνεται) µε
τρόπο αντιστρόφως ανάλογο, ii) αυξάνοντας (µειώνοντας) το εύρος καναλιού, το ρεύµα
αυξάνεται (µειώνεται) µε τρόπο ανάλογο. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί πειραµατικά ότι η
µεταβολή (και ειδικότερα η σµίκρυνση) της γεωµετρίας του καναλιού µιας διάταξης, µπορεί
να οδηγήσει σε τιµές ρεύµατος γραµµικής λειτουργίας διαφορετικές από αυτές που
προβλέπει η θεωρία, µε αποτέλεσµα οι κανονικοποιηµένες τιµές του ρεύµατος ως προς τη
γεωµετρία, να διαφέρουν µε την αλλαγή της γεωµετρίας. Τα φαινόµενα που επάγονται
λόγω σµίκρυνσης του µήκους του καναλιού και συντελούν στην απόκλιση του µετρούµενου
(πειραµατικού) ρεύµατος από αυτό που αναµένει η θεωρία καλούνται φαινόµενα
σµίκρυνσης µήκους καναλιού (Short Channel Effects, SCEs). Οµοίως, τα φαινόµενα που
επάγονται λόγω σµίκρυνσης του εύρους του καναλιού και συντελούν στην απόκλιση του
µετρούµενου ρεύµατος από αυτό που αναµένει η θεωρία καλούνται φαινόµενα
συρρίκνωσης (στένωσης) εύρους καναλιού (Narrow Width Effects). Αυτά τα φαινόµενα
αναλύθηκαν στο Κεφάλαιο 2, γενικότερα για δοµές τρανζίστορ MOS.
Η τάση που κυριαρχεί στα ολοκληρωµένα κυκλώµατα και συστήµατα, είναι η µείωση
του µήκους καναλιού των τρανζίστορ, µε σκοπό: i) την επίτευξη µεγαλύτερων επιπέδων
ρεύµατος, ii) τη µείωση της επιφάνειας του ολοκληρωµένου για την εξυπηρέτηση των
απαιτήσεων των πρακτικών εφαρµογών και τη µείωση της καταναλισκώµενης ισχύος [2.2].
Για αυτό ειδικά η µελέτη των φαινοµένων σµίκρυνσης του µήκους καναλιού (SCEs)
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παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον. Σε ότι αφορά ειδικότερα τα poly-TFTs, η διερεύνηση
φαινοµένων που προέρχονται από τη συρρίκνωση του µήκους [3.4-3.6] αποκτά
επιπρόσθετο ενδιαφέρον λόγω: i) της ιδιαιτερότητας του υµενίου (κόκκοι, κοκκώδη όρια)
και των φαινοµένων συρρίκνωσης γεωµετρίας που πιθανώς επάγει η µικροδοµή τους, ii)
της διεπιφάνειας poly-Si/SiO2, η οποία λόγω της µεγαλύτερης τραχύτητας της επιφάνειας
του υµενίου poly-Si σε σχέση µε αυτή που εµφανίζει µια αντίστοιχη επιφάνεια
µονοκρυσταλλικού Si, είναι δυνατό να επηρεάζει µε διαφορετικό τρόπο τα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά διατάξεων συρρικνούµενης γεωµετρίας, iii) της έλλειψης εκτενούς
βιβλιογραφίας πάνω στο θέµα και ιδιαίτερα άρθρων που να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά
µικροδοµής ενός poly-TFT µε τα φαινόµενα συρρίκνωσης γεωµετρίας.
Σε ότι αφορά τα φαινόµενα στένωσης εύρους καναλιού, από τη διεθνή βιβλιογραφία
για τυπικές διατάξεις MOSFET, είναι γνωστό ότι έχουν µικρή επίδραση στα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των τρανζίστορ (πολύ µικρότερη από αυτή των SCEs [2.14]),
παρατηρούνται συνήθως σε συγκεκριµένες διατάξεις (π.χ. αποµόνωσης LOCOS) [2.19] και
για εύρη καναλιού < 5-10 µm τόσο για διατάξεις SOI [3.7] όσο και για poly-Si TFTs [3.8,
3.9]. Σε κάθε περίπτωση, οι κανόνες κλιµάκωσης αρχίζουν και µεταβάλλονται µε τα
φαινόµενα συρρίκνωσης της γεωµετρίας. Ειδικά η διερεύνηση της επίδρασης της
σµίκρυνσης του µήκους, οδηγεί σε χρήσιµα συµπεράσµατα και για τους θερµούς φορείς
καθώς οι κανόνες κλιµάκωσης µπορούν να µεταβάλλονται µε διαφορετικό τρόπο αν η
κανονικοποίηση γίνεται ως προς το πεδίο ή ως προς το µήκος, µε αποτέλεσµα τη µείωση
της αξιοπιστίας των διατάξεων και κατά επέκταση των συστηµάτων [2.13]. Αυτό πρακτικά
σηµαίνει ότι η µελέτη τους βοηθάει στην εύρεση πιο ακριβών εκφράσεων που συνδέουν το
πεδίο µε το µήκος.
Η µελέτη που θα παρουσιαστεί αφορά την επίδραση των φαινοµένων συρρίκνωσης
γεωµετρίας και κυρίως του µήκους στις κρίσιµες ηλεκτρικές παραµέτρους (τάση κατωφλίου,
ευκινησία, πυκνότητα διεπαφανειακών παγίδων και πυκνότητα παγίδων στο υµένιο όπως
εξάγεται από τη µέθοδο Levinson [2.34]) ενός poly-TFT, οι οποίες καθορίζουν το ρεύµα
απαγωγού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διερεύνηση αυτής της επίδρασης στην κάθε
παράµετρο ξεχωριστά (και όχι συνολικά στο ρεύµα), βοηθάει πιο αποτελεσµατικά στην
κατανόηση των ιδιοτήτων αγωγής των ελεύθερων φορέων, οι οποίες δεν είναι ίδιες για τα
διάφορα επίπεδα τάσεων πύλης στις οποίες οι διάφορες παράµετροι εξάγονται (για
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παράδειγµα, η ευκινησία εξάγεται σε µεγαλύτερες τάσεις πύλης σε σχέση µε την
αντίστροφη υποκατώφλια κλίση).

§3.2.1. Η επίδραση του µήκους (Φαινόµενα σµίκρυνσης µήκους καναλιού).

Η µάσκα των δειγµάτων αυτών διέθετε διάφορα µήκη και για αυτό η διερεύνηση των
SCEs ήταν πιο λεπτοµερής στην οικογένεια Β2006. Οι διατάξεις χαρακτηρίστηκαν µε τη
χρήση ενός HP4140B παραµετρικού αναλυτή. Πρόκειται για διατάξεις εµπρόσθιας και
οπίσθιας πύλης µε κοινό εύρος καναλιού (8 µm). Για τις διατάξεις εµπρόσθιας πύλης τα
µήκη καναλιού ήταν 6, 2, 1.3, 1, 0.8, 0.6 και 0.5 µm. Για τις διατάξεις εµπρόσθιας πύλης τα
µήκη καναλιού ήταν 8, 5, 3, 2, 1.3 and 1 µm. Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται σε
αυτή την ενότητα, αναφέρονται σε διατάξεις µη προνοµιακού προσανατολισµού. Στα ίδια
συµπεράσµατα κατέληξε και η διερεύνηση για δείγµατα µε προνοµιακό προσανατολισµό
του καναλιού ως προς το κανάλι, η οποία δεν θα παρουσιαστεί εδώ.
Οι χαρακτηριστικές IDS-VGS λήφθηκαν στους 300 K: i) στη γραµµική περιοχή
λειτουργίας έτσι ώστε να εξαχθούν οι κρίσιµες ηλεκτρικές παράµετροι των δειγµάτων, ii)
στην περιοχή κόρου, µε σκοπό να διερευνηθούν τα SCEs υπό υψηλά πεδία. Η κλίση της
ευθείας που προκύπτει από την προσαρµογή στις χαρακτηριστικές IDS-VGS, σε γραµµική
κλίµακα αποδίδει τη µέγιστη διαγωγιµότητα Gm,max, ενώ η τοµή µε τον οριζόντιο άξονα
ορίζει την εξαγόµενη τάση κατωφλίου Vth στη γραµµική περιοχή λειτουργίας. Η πυκνότητα
παγίδων του υµενίου και της διεπιφάνειας [2.78] υπολογίστηκε µε βάση τη σχέση:

Dts =

Cox  q

S − 1

q  kT ln10


Η εξαγωγή της τάσης κατωφλίου στην περιοχή κόρου (Vth,sat) έγινε µε βάση τη µέθοδο του
γραφήµατος IDS1/2 σε συνάρτηση µε την τάση VGS µε εξαγωγή στο σηµείο µέγιστης κλίσης
[2.11].
Στο Σχήµα 3.2 φαίνεται η επίδραση της σµίκρυνσης του µήκους καναλιού στην τάση
κατωφλίου Vth σε διατάξεις εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης. Και για τις δύο δοµές
(τοπολογίες) παρατηρείται µείωση της Vth µε µειούµενο µήκος καναλιού. Αυτή η µείωση
είναι τυπική τόσο σε διατάξεις MOS [2.9] όσο και poly-TFTs [3.4-3.5] και αποδίδεται στο
πλεονάζον φορτίο που επάγεται µέσα στο κανάλι λόγω της προσέγγισης του απαγωγού
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και της πηγής για διατάξεις µε µικρά µήκη καναλιού, αφού η έναυση της αγωγής των
φορέων καθορίζεται όχι µόνο από την τάση πύλης αλλά και από την τάση απαγωγού (γι’
αυτό ο απαγωγός καλείται και δεύτερη πύλη στις υποµικρονικές διατάξεις [2.9]).
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Σχήµα 3.2: Τάση κατωφλίου για διατάξεις poly-TFTs εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης µε υµένιο
κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση σπόρου σε συνάρτηση µε το µήκος καναλιού.

Η επίδραση της σµίκρυνσης του µήκους καναλιού στην ευκινησία φαινοµένου
πεδίου (εναλλακτικά στη διαγωγιµότητα) δεν παρουσιάζει την τυπική συµπεριφορά
µείωσης που έχει αναφερθεί µέχρι τώρα στη βιβλιογραφία [3.4] των κλασικών τρανζίστορ
MOS, τρανζίστορ SOI και poly-TFTs. Αυτή η µείωση της ευκινησίας έχει αποδοθεί στην
αύξηση της επιφανειακής σκέδασης όσο το µήκος καναλιού συρρικνώνεται [3.10].
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Σχήµα 3.3: Ευκινησία για διατάξεις poly-TFTs εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε
τη χρήση σπόρου σε συνάρτηση µε το µήκος καναλιού.
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Αντίθετα, για τα δείγµατα poly-TFTs που µελετήθηκαν, φαίνεται από το Σχήµα 3.3
ότι η ευκινησία αυξάνεται µε τη µείωση του µήκους καναλιού. Επιπλέον, όσο το µήκος
καναλιού µειώνεται η διαφορά στην ευκινησία ανάµεσα στις διατάξεις εµπρόσθιας και
οπίσθιας πύλης µειώνεται.
Αυτή η διαφορά, σε σχέση µε τις µέχρι τώρα αναφορές, αποδόθηκε

στην

ιδιαιτερότητα της µικροδοµής του πολυκρυσταλλικού υµενίου των εξεταζόµενων διατάξεων
(Σχήµα 3.1) [3.1]. Συγκεκριµένα, η ακτινωτή µορφή των υποκοκκωδών ορίων έχει σαν
αποτέλεσµα τη µείωση των περικλειώµενων υποκοκκωδών ορίων ανά µονάδα µήκους στο
κανάλι και τη βελτίωση της ποιότητας του υµενίου. Αυτό σηµαίνει ότι λιγότερες ατέλειες στα
υποκοκκώδη όρια και λιγότερες προεξοχές στην επιφάνεια (surface protrusions) βρίσκονται
στην περιοχή του καναλιού µε τη συρρίκνωση του µήκους καναλιού. Ως αποτέλεσµα,
προκαλείται µείωση των φαινοµένων σκέδασης στην επιφάνεια και αύξηση της ευκινησίας
[3.1].
Η υπόθεση της βελτίωσης της ποιότητας του υµενίου πολυπυριτίου µε τη µείωση
του µήκους καναλιού υποστηρίζεται και από την παρατηρούµενη µείωση της πυκνότητας
των παγίδων στα κοκκώδη όρια µε µειούµενο µήκος καναλιού, όπως βρέθηκε από την

-2
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εφαρµογή της µεθόδου Levinson (Σχήµα 3.4).
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Σχήµα 3.4: Πυκνότητα καταστάσεων στα κοκκώδη όρια για διατάξεις poly-TFTs εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης
µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση σπόρου σε συνάρτηση µε το µήκος καναλιού.

-119-

Κεφάλαιο 3

Στο Σχήµα 3.5 παρουσιάζεται η πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων Dts όπως
βρίσκεται από την αντίστροφη υποκατώφλια κλίση S. Η πυκνότητα Dts και για τις δύο
τοπολογίες πύλης ακολουθεί την ίδια τάση: παρουσιάζει µια αρχική µείωση µέχρι ένα
ορισµένο µήκος καναλιού (1.3 µm) και στη συνέχεια µια αύξηση µε τη σµίκρυνση του
µήκους καναλιού. Η εµφάνιση µιας ελάχιστης τιµής πυκνότητας ενεργειακών καταστάσεων
Dts σε ένα βέλτιστο µήκος (και µάλιστα περίπου στο ίδιο µήκος καναλιού µε τις υπό
διερεύνηση διατάξεις) έχει βρεθεί και σε άλλες τεχνολογίες poly-TFT [3.1]. Ο καθορισµός
του βέλτιστου µήκους καναλιού, αποδόθηκε σε δύο αντίρροπους µηχανισµούς [3.1]: i) για
µικρά µήκη καναλιού η αύξηση της πυκνότητας καταστάσεων Dts µε µειούµενο µήκος
οφείλεται σε καθαρά ηλεκτρικά φαινόµενα τα οποία υποβιβάζουν την ηλεκτρική απόδοση
των διατάξεων∏ αυτά τα φαινόµενα οφείλονται στο µοίρασµα φορτίου (charge sharing)
[2.19], δηλαδή στην αύξηση του φορτίου που βρίσκεται στο κανάλι στην υποκατώφλια
περιοχή εξαιτίας του επιπρόσθετου ελέγχου της περιοχής του καναλιού από την τάση
απαγωγού (µικρότερη κλίση της χαρακτηριστικής µεταφοράς και συνεπώς µεγαλύτερη
αντίστροφη υποκατώφλια κλίση), ii) για µεγάλα µήκη καναλιού, η αύξηση της πυκνότητας
καταστάσεων Dts µε αυξανόµενο µήκος οφείλεται στη µικροδοµή των υµενίων poly-Si των
διατάξεων, αφού περικλείονται περισσότερα υπο-κοκκώδη όρια στην περιοχή του καναλιού
για µεγαλύτερα µήκη καναλιού, λόγω του ακτινωτού σχήµατος των κοκκωδών ορίων
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(Σχήµα 3.2).
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Σχήµα 3.5: Πυκνότητα (βαθέων) καταστάσεων στη διεπιφάνεια και/η στο υµένιο, όπως προκύπτει από την
αντίστροφη υποκατώφλια κλίση για διατάξεις poly-TFTs εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης µε υµένιο
κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση σπόρου σε συνάρτηση µε το µήκος καναλιού.

Στα Σχήµατα 3.6 και 3.7 παρατηρείται η επίδραση της σµίκρυνσης του καναλιού στα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά διατάξεων poly-TFT που λειτουργούν σε υψηλά πεδία, δηλαδή
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στην περιοχή κόρου. Σύµφωνα και µε τις αναφορές που υπάρχουν για τα τρανζίστορ MOS
από τη διεθνή βιβλιογραφία, η επίδραση των SCEs στη λειτουργία των διατάξεων στην
περιοχή κόρου εξετάζεται πειραµατικά [2.11] συνήθως µε τη διαφορά της τάσης κατωφλίου
στην περιοχή κόρου Vth,sat και της τάσης Vth κατωφλίου στη γραµµική (VDS=0.1V) περιοχή
λειτουργίας των διατάξεων (Vth,sat-Vth). Και για τις δύο τοπολογίες (εµπρόσθιας και οπίσθιας
πύλης), παρατηρείται µείωση της Vth,sat µε τη µείωση του µήκους καναλιού και την αύξηση
της εφαρµοζόµενης τάσης απαγωγού.

Σχήµα 3.6: ∆ιαφορά της τάσης κατωφλίου περιοχής κόρου σε σχέση µε την τάση κατωφλίου γραµµικής περιοχής
λειτουργίας, για διάφορες τιµές τάσης απαγωγού, για διατάξεις (µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση
σπόρου) εµπρόσθιας πύλης, διαφορετικού µήκους καναλιού.

Αυτή η συµπεριφορά είναι ενδεικτική του φαινοµένου DIBL (Drain Induced Barrier
Lowering) [2.9, 3.11]. Όσο µειώνεται το µήκος καναλιού, η κορυφή του επιφανειακού
δυναµικού µειώνεται και είναι σταθερή µόνο σε ένα µικρό κλάσµα του µήκους καναλιού.
Από τη στιγµή που η κορυφή του δυναµικού µειώνεται λόγω του πλευρικού πεδίου, το
ρεύµα αυξάνεται. Επιπλέον, όσο η τάση απαγωγού αυξάνεται, η περιοχή σταθερού
δυναµικού µειώνεται και το ρεύµα αυξάνεται. Συνεπώς, στην περιοχή κόρου η µείωση της
Vth,sat αποδίδεται στη διείσδυση του ηλεκτρικού πεδίου από τις επαφές στην περιοχή του
καναλιού, η οποία και προκαλεί τη µείωση του φραγµού δυναµικού [2.9].
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Σχήµα 3.7: ∆ιαφορά της τάσης κατωφλίου περιοχής κόρου σε σχέση µε την τάση κατωφλίου γραµµικής περιοχής
λειτουργίας, για διάφορες τιµές τάσης απαγωγού, για διατάξεις (µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση
σπόρου) οπίσθιας πύλης, διαφορετικού µήκους καναλιού.

Ωστόσο, η µείωση της τάσης Vth,sat θα µπορούσε να εξηγηθεί εναλλακτικά: i) µε βάση
τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης, όπου έχουν βρεθεί ότι σε µη καταπονηµένες διατάξεις
µειώνουν την τάση κατωφλίου, µε τη µείωση να είναι έντονη για µικρά µήκη, µεγάλα πλάτη
και µεγάλες τάσεις πύλης και απαγωγού [2.116, 2.117], ii) µε βάση τα φαινόµενα
αιωρούµενου σώµατος, που έχουν βρεθεί σε µη καταπονηµένες διατάξεις, να µειώνουν την
τάση κατωφλίου, µε τη µείωση να είναι έντονη για µικρά µήκη, µεγάλα πλάτη και σχετικά
µικρές τάσεις πύλης και µεγάλες τάσεις απαγωγού [3.7], iii) στην καταπόνηση των
διατάξεων που µπορεί να επιφέρει η ίδια η µέτρηση.
Και οι τρεις λόγοι θεωρήθηκαν λιγότερο σηµαντικοί µε βάση τη βιβλιογραφία και τις
µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε σχέση µε το φαινόµενο DIBL για τις διατάξεις µε
εύρος καναλιού W = 8 µm [3.1]:


Οι υπό εξέταση διατάξεις έχουν σχετικά µικρά εύρη καναλιού (W=8 µm) έτσι
ώστε να θεωρηθούν ότι εµφανίζουν σηµαντικά φαινόµενα αυτοθέρµανσης,
σύµφωνα και µε τις βιβλιογραφικές αναφορές [2.116, 2.117]. Oι µεγάλες
µειώσεις της τάσης κατωφλίου στον κόρο ακόµα και για µικρές τάσεις απαγωγού
(για παράδειγµα Vthsat-Vth=-1V για VDS=3 V για το δείγµα µε L=1 µm στο Σχήµα
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3.6) και µάλιστα µε γραµµικά εξαρτώµενο τρόπο από την τάση απαγωγού,
δείχνουν ότι δεν µπορούν να προέρχονται από τα µη γραµµικά φαινόµενα
αυτοθέρµανσης, τα οποία συνήθως εµφανίζονται σε µεγαλύτερες τάσεις πύλης
και

απαγωγού.

Από

µετρήσεις

χαρακτηριστικών

εξόδου

(IDS-VDS)

που

πραγµατοποιήθηκαν στις διατάξεις µε W = 8 µm, δεν παρατηρήθηκε µεταβολή
στη διαφορική αντίσταση, ενώ µε µετρήσεις snap-back (δηλαδή µε γρήγορες
µετρήσεις σάρωσης των τάσεων VDS από την τιµή 0 V µέχρι την τιµή των 8 V µε
επιστροφή στα 0 V) των ίδιων χαρακτηριστικών δεν παρατηρήθηκε κάποια
σηµαντική διαφορά (κατά τη σάρωση 0 σε 8 V και αντίστροφα 8 σε 0 V). Από τις
µετρήσεις χαρακτηριστικών µεταφοράς (IDS-VGS), οι διαφορές ανάµεσα στις
χαρακτηριστικές ρεύµατος δειγµάτων µε διαφορετικά µήκη, παρουσιάστηκαν σε
σχετικά µικρές τάσης πύλης (κοντά στην τάση κατωφλίου γραµµικής λειτουργίας
και στην υποκατώφλια περιοχή). Σε αυτή την περιοχή τα φαινόµενα
αυτοθέρµανσης δεν είναι ισχυρά. Επιπλέον, η µείωση της Vth,sat δεν ήταν µόνιµη
(καταστροφική). Τέλος, από τα πειράµατα καταπόνησης (Κεφάλαιο 4),
διαπιστώθηκαν σηµαντικά φαινόµενα αυτοθέρµανσης σε διατάξεις µεγαλύτερου
εύρους καναλιού και για µεγαλύτερες τάσεις πόλωσης.


Τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος, σύµφωνα µε τις αναφορές αλλά και τα
πειράµατα καταπόνησης που θα παρουσιαστούν στο Κεφάλαιο 4, εµφανίζονται
εντονότερα σε διατάξεις µεγαλύτερου εύρους καναλιού από W=8 µm και για
µεγαλύτερες τάσεις απαγωγού [3.7]. Επιπλέον, δεν δίνουν γραµµικές και τόσο
µεγάλες πτώσεις της τάσης κατωφλίου µε την αύξηση της τάσης απαγωγού.
Τέλος, από µετρήσεις χαρακτηριστικών IDS-VDS στη συγκεκριµένη γεωµετρία, δεν
παρατηρήθηκε το φαινόµενο kink στην περιοχή των τάσεων στις οποίες
πραγµατοποιούνται οι µετρήσεις των Σχηµάτων 3.6 και 3.7.



Η µείωση της Vth,sat δεν µπορεί να προέρχεται αποκλειστικά από την επίδραση
των θερµών φορέων, αφού οι µετρήσεις επαναλήφθηκαν και διαπιστώθηκε ότι
ήταν σε πολλές περιπτώσεις µη καταστροφικές (βεβαίως επίδραση της
καταπόνησης διαπιστώθηκε σε ορισµένες µετρήσεις µε µεγάλες τάσεις
απαγωγού). Επιπλέον, οι τιµές των µεταβολών είναι πολύ µεγαλύτερες από
αυτές που θα µπορούσε να επιφέρει η δράση των θερµών φορέων. Για
παράδειγµα στο Σχήµα 3.7, φαίνεται µια µείωση της Vth,sat κατά ~0.5 V για
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µέτρηση µε VDS=1.5 V για το δείγµα µε L=1.3 µm. Αυτή η τάση απαγωγού
(VDS=1.5 V) δεν µπορεί να θεωρηθεί σε καµιά περίπτωση τάση ικανή να
προκαλέσει καταπόνηση θερµών φορέων, όπως θα φανεί και στο Κεφάλαιο 4.
Έτσι, θεωρώντας το φαινόµενο DIBL ως κύριο υπεύθυνο της µείωσης της τάσης Vth,sat
σε αυτές τις διατάξεις, χρησιµοποιήθηκε η σχέση: Vth(VDS) – Vth(0.1V) = –σVDS [3.12], όπου
σ η παράµετρος DIBL, µε σκοπό να βρεθεί η παράµετρος αυτή για κάθε µία διάταξη
συγκεκριµένου µήκους καναλιού. Η παράµετρος σ, δείχνει την εξάρτηση του DIBL από το
µήκος καναλιού.

Σχήµα 3.8: Παράµετρος DIBL σ για διατάξεις poly-TFTs εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης µε υµένιο
κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση σπόρου σε συνάρτηση µε το µήκος καναλιού.

Η παράµετρος DIBL εξήχθηκε µε βάση τα Σχήµατα 3.6 και 3.7, από την κλίση της
πτώσης του µεγέθους Vth,sat-Vth για όλα τα δείγµατα διαφορετικού µήκους καναλιού, για τις
δοµές οπίσθιας και εµπρόσθιας πύλης. Πρέπει να παρατηρηθεί ότι αυτή η κλίση δεν είναι
σταθερή για όλες τις τιµές τάσης απαγωγού και µάλιστα γίνεται µεγαλύτερη για τις υψηλές
τιµές τάσεων απαγωγού. Αυτή η αλλαγή κλίσης αποδόθηκε στο φαινόµενο διάτρησης
(punchthrough), το οποίο σύµφωνα και µε τη θεωρία που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 2
είναι µια ακραία µορφή του φαινοµένου DIBL, όπου συντελεί στην ακόµα πιο βαθειά αγωγή
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των φορέων στο σώµα του υµενίου (για αυτό και το φαινόµενο διάτρησης ονοµάζεται
εναλλακτικά sub-surface DIBL). Μάλιστα, αυτό διαπιστώθηκε µε µετρήσεις της αντίστροφης
υποκατώφλιας κλίσης S, η οποία για µικρότερες τιµές τάσης δεν αλλάζει σηµαντικά, ενώ
για µεγαλύτερες οι µεταβολές της είναι έντονες [3.1]. Τα διαγράµµατα κλίσης της πτώσης
του µεγέθους Vth,sat-Vth σε συνάρτηση µε το µήκος καναλιού, δηλαδή η συνάρτηση σ=σ(λ)
φαίνεται στο Σχήµα 3.8.
Από τις βιβλιογραφικές αναφορές, η εξάρτηση του DIBL (του σ) από το µήκος καναλιού
εκφράζεται διαφορετικά από πολλούς συγγραφείς [3.13-3.16]. Πολλά µοντέλα µικρού
µήκους καναλιού δείχνουν διαφορετική εξάρτηση του DIBL από το µήκος, ακόµα και για τις
τυπικές διατάξεις MOS: i) τα µοντέλα µοιράσµατος φορτίου δείχνουν εξάρτηση της µορφής
~1/L, ii) πολλά εµπειρικά µοντέλα όπου θεωρούν το δυναµικό επιφανείας σταθερό κατά
µήκος του καναλιού δείχνουν εξάρτηση της µορφής 1/Ln, µε 1 < n < 3, iii) τα διδιάστατα
(2D) θεωρητικά µοντέλα, δείχνουν εκθετική εξάρτηση της Vth,sat από το µήκος καναλιού της
µορφής ~exp(-L/L0), όπου L0 ένα χαρακτηριστικό µήκος που καθορίζει τη µετάβαση µεταξύ
της προσέγγισης µεγάλου και µικρού µήκους καναλιού. Επιπλέον, πολλοί ερευνητές των
poly-TFTs, προτείνουν µια υπεργραµµική εξάρτηση της µείωσης του Vth,sat από την τάση
απαγωγού και µια εξάρτηση από το µήκος καναλιού που δίνονται από σχέσεις της µορφής:
2
~ ( AVDS
+ B ) / L [3.6], όπου Α και Β σταθερές. Αυτή η εξάρτηση για τα poly-TFT αποδόθηκε

στην επιπρόσθετη συνεισφορά των κοκκωδών ορίων στη µείωση του φραγµού δυναµικού,
ένα φαινόµενο που καλείται DIGBL (Drain Induced Grain Barrier Lowering) [2.35, 3.17].
Στα υπό εξέταση SLS ELA poly-TFT, όπως προέκυψε από τη διαδικασία προσαρµογής
µε τη δοκιµή των προαναφερθέντων συναρτήσεων από τις αναφορές, το DIBL παρουσιάζει
εκθετική εξάρτηση από το µήκος καναλιού (Σχήµα 3.8) της µορφής exp(-L/L0), σύµφωνα µε
τις προβλέψεις των θεωρητικών 2D µοντέλων που χρησιµοποιούνται και στις διατάξεις cMOS (µονοκρυσταλλικές). ∆ηλαδή, τα θεωρητικά µοντέλα περιγράφουν αποτελεσµατικά
για τις διατάξεις poly-TFT την εξάρτηση των SCEs στην περιοχή κόρου από το µήκος του
καναλιού. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί µε βάση τη µικροδοµή του υµενίου των διατάξεων
αυτών. Η περιοχή του καναλιού περιέχει µόνο υποκκωκώδη όρια (δεν περιέχει σκληρά
κοκκώδη όρια), τα οποία δεν φαίνονται να συνεισφέρουν σηµαντικά στη µείωση του
φραγµού δυναµικού [3.1].
Η παράµετρος Lo είναι ενδεικτική του DIBL και όσο πιο µεγάλη τιµή παίρνει, τόσο πιο
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έντονο είναι το φαινόµενο. Βρέθηκε µικρότερη τιµή για τις διατάξεις εµπρόσθιας πύλης σε
σχέση µε τις διατάξεις οπίσθιας πύλης (Ltop<Lback) [3.1]. Αυτό είναι συνεπές µε το ότι το
πάχος του διηλεκτρικού οπίσθιας πύλης είναι µεγαλύτερο από αυτό της εµπρόσθιας πύλης
για τις µετρούµενες διατάξεις. Μεγαλύτερο πάχος οξειδίου πύλης, σηµαίνει πιο έντονο
φαινόµενο DIBL. Πράγµατι, η διαφορά της παραµέτρου DIBL ανάµεσα στις διατάξεις
εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης, προέρχεται πιθανότατα από τέσσερεις παράγοντες, οι
οποίοι αναφέρονται κατά σειρά σηµαντικότητας [3.1]: i) το µεγαλύτερο πάχος διηλεκτρικού
πύλης των διατάξεων οπίσθιας πύλης, ii) η διαφορετική διαδικασία εµφύτευσης για την
οπίσθια και εµπρόσθια πύλη πολυπυριτίου, iii) η διαφορά ποιότητας της διεπιφάνειας
υµενίου/SiO2 στην οπίσθια και εµπρόσθια διάταξη και iv) πιθανώς η µηχανική καταπόνηση
στην οποία υπόκεινται οι διατάξεις οπίσθιας πύλης.

§3.2.2. Η επίδραση του εύρους (Φαινόµενα σµίκρυνσης εύρους καναλιού).

Όπως προαναφέρθηκε, η επίδραση της στένωσης του εύρους του καναλιού στις
ηλεκτρικές ιδότητες και παραµέτρους των τυπικών τρανζίστορ MOS που λειτουργούν στη
γραµµική περιοχή, είναι πολύ λιγότερο σηµαντική σε σχέση µε την επίδραση της
σµίκρυνσης του µήκους. Παρουσιάζεται συνήθως για διατάξεις που έχουν κατασκευαστεί
µε ειδικές µεθόδους, µε εύρη καναλιού µικρότερα από 5-10 µm γιατί και βάσει της θεωρίας,
ένα MOSFET µπορεί να θεωρηθεί µικρού εύρους καναλιού, αν το εύρος του καναλιού του
είναι περίπου ίσο µε το µέγιστο πάχος τον περιοχών απογύµνωσης.
Από τις µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε διατάξεις διαφορετικών τεχνολογιών
στη γραµµική περιοχή λειτουργίας: i) Στα δείγµατα TFT κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης
επικαλυπτόµενων και µη επικαλυπτόµενων ριπών (τεχνολογίες 17 B2005 και 20 B2005
αντίστοιχα), δεν παρατηρήθηκε σηµαντική επίδραση των φαινοµένων στένωσης εύρους
καναλιού, τουλάχιστον στις µεγάλες γεωµετρίες των διατάξεων που χρησιµοποιήθηκαν στα
πειράµατα καταπόνησης (W = 8, 16, 32 και 100 µm). Πολύ µικρές διαφορές βρέθηκαν στο
ρεύµα της αδρανούς (off) κατάστασης και στην κανονικοποιηµένη ως προς το εύρος
καναλιού διαγωγιµότητα (ή εναλλακτικά την ευκινησία). Οι διαφορές στη διαγωγιµότητα
ήταν µικρές και στα όρια των διαφορών που θα µπορούσαν να έχουν διατάξεις
διαφορετικών chip (chip to chip variation). Για δείγµατα µε W=2, 4 µm παρατηρήθηκαν
κλασικά φαινόµενα στένωσης καναλιού, ii) Στα δείγµατα κρυσταλλοποίησης µε τη χρήση
σπόρου και έλεγχο τοποθέτησης (οικογένεια B2006), τα οποία χρησιµοποιήθηκαν σε
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πειράµατα καταπόνησης, επίσης δε βρέθηκε σηµαντική επίδραση του εύρους καναλιού στα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους.
Τέλος, σε ότι αφορά φαινόµενα που εξαρτώνται από το εύρος του καναλιού, όπως
είναι τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης (SHEs), αιωρούµενου σώµατος (FBEs) και DIBL, θα
διερευνηθούν συναρτήσει των αποτελεσµάτων των πειραµάτων καταπόνησης τα οποία και
επηρεάζουν, όπως θα φανεί στα επόµενα Κεφάλαια.

§3.3. Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΥΛΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Η επίδραση του διηλεκτρικού πύλης και της τεχνικής κρυσταλλοποίησης στα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων poly-TFT εξετάζεται ενιαία µε τα πειράµατα
καταπόνησης σε δείγµατα που κατασκευάστηκαν στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ∆ηµόκριτος στο Κεφάλαιο 5.
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4.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΗΣ ΠΥΛΗΣ. ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΟΝΗΣ ΠΥΛΗΣ – ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩ∆ΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ.

§4.1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ.
Όταν ένα τρανζίστορ λειτουργεί υπό υψηλές τάσεις απαγωγού, φαινόµενα θερµών
φορέων εµφανίζονται µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών
και της αξιοπιστίας µιας διάταξης. Ένας ισοδύναµος (αλλά όχι ίδιος) τρόπος διερεύνησης
της επίδρασης της κλιµάκωσης των τάσεων απαγωγού και πύλης στην κλιµάκωσης του
ηλεκτρικού πεδίου, είναι µέσω της διερεύνησης της κλιµάκωσης του µήκους καναλιού
σύµφωνα µε την προσεγγιστική σχέση:
E y max ≈

VDS , stress − VDS , sat
l

όπου l είναι ένα χαρακτηριστικό µήκος που εξαρτάται από το µήκος L του καναλιού της
διάταξης [2.14] και είναι αντιστρόφως ανάλογο του tox1/3 και Xj1/2 [4.1] ή του tox1/2 και Xj1/2
[4.2]. ∆ηλαδή, µείωση του µήκους καναλιού ποιοτικά σηµαίνει µεγαλύτερο πλευρικό πεδίο
και άρα πιο έντονα φαινόµενα θερµών φορέων. Η κλιµάκωση των ηλεκτρικών µεγεθών
υπό σταθερές τάσεις πύλης στη γραµµική περιοχή λειτουργίας µελετήθηκε στο Κεφάλαιο 3.
Στην προσπάθεια να κατασκευαστούν διατάξεις µικρότερου µήκους, ώστε: i) να
αυξηθεί η πυκνότητα ολοκλήρωσης, ii) να αυξηθεί το ρεύµα, πολλές εργασίες ιδιαίτερα στα
bulk-MOS και λιγότερες στα SOI διερεύνησαν την επίδραση του µήκους στη δράση των
θερµών φορέων [2.115]. Παρόλα αυτά, στη βιβλιογραφία των poly-TFTs δεν υπάρχουν
πολλές αναφορές πάνω σε αυτό το θέµα.
Σε ότι αφορά την επίδραση του εύρους στα φαινόµενα θερµών φορέων, υπάρχει
ακόµα µεγαλύτερο βιβλιογραφικό κενό (σχεδόν έλλειψη) τόσο για τις διατάξεις SOI όσο και
για τις διατάξεις poly-TFT. Αύξηση ή µείωση του ρεύµατος µπορεί να προέλθει και από τις
µεταβολές του εύρους καναλιού και η επίδραση του εύρους καναλιού στα φαινόµενα
θερµών φορέων γίνεται πιο σηµαντική ιδιαίτερα τώρα που τα µήκη των poly-TFTs έχουν
φτάσει κατασκευαστικά στα όριά τους (σε υποµικρονικές διαστάσεις). Σε µια πρώτη
προσέγγιση και σύµφωνα µε τη θεωρία, τα φαινόµενα θερµών φορέων δεν θα έπρεπε να
εξαρτώνται από το W: i) το κανονικοποιηµένο ρεύµα κόρου είναι ανεξάρτητο του πλάτους,
ii) το µέγιστο πλευρικό πεδίο δεν είναι εκπεφρασµένο ως προς το W. Στα πειράµατα που
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ακολουθούν βρέθηκαν φαινόµενα υποβάθµισης µε διαφορετική εξάρτηση από το εύρος
καναλιού για τις διαφορετικές συνθήκες καταπόνησης. Αυτή η διερεύνηση είναι σηµαντική
και στο επίπεδο εφαρµογών καθώς αν ένα σύστηµα µε n τρανζίστορ πρέπει να αποδώσει
συγκεκριµένα επίπεδα ρεύµατος, προφανώς θα επιλεγούν οι διατάξεις ορισµένου µήκους
καναλιού (συνήθως του µικρότερου µήκους για λόγους επιφάνειας και άρα κατανάλωσης
ισχύος) και διατάξεις µε συγκεκριµένο εύρος καναλιού. Τα ερωτήµατα που τίθενται είναι: i)
Ποιός είναι ο βέλτιστος λόγος W/L σε ότι αφορά τους θερµούς φορείς και ποιά είναι η
επίδραση του εύρους στα φαινόµενα και τους µηχανισµούς υποβάθµισης; ii) Μήπως
διαφέρει από την πλευρά της αξιοπιστίας θερµών φορέων να κατασκευάζονται πολλά
τρανζίστορ τα οποία να συνδέονται παράλληλα στο ίδιο ολοκληρωµένο µε ένα ισοδύναµο
εύρος και αν διαφέρει µια τέτοια σκέψη δίνει καλύτερες ή χειρότερες επιδόσεις αξιοπιστίας
και σε ποιά περιοχή καταπόνησης;

§4.1.1. Σύνθήκη VGS,stress = VDS,stress.

Στη διερεύνηση [4.3] χρησιµοποιήθηκαν poly-TFTs n-καναλιού, εµπρόσθιας πύλης, µε
πολυκρυσταλλικά υµένια που σχηµατίστηκαν µε την τεχνική πλευρικής στερεοποίησης µη
επικαλυπτόµενων ριπών και µε υµένια µε κόκκους επιµήκεις. Το κανάλι µπορεί να είναι
παράλληλο (προσανατολισµός Χ) ή κάθετο (προσανατολισµός Υ) στα σχεδόν παράλληλα
κοκκώδη όρια, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 4.1. Οι περιοχές της πηγής, απαγωγού και
πύλης νοθεύονται µε διαδικασία εµφύτευσης φωσφόρου. Περισσότερες λεπτοµέρειες
κατασκευής των διατάξεων αυτής της τεχνολογίας (20 B2005) παρουσιάζονται στο
Κεφάλαιο 6.

Σχήµα 4.1: Το υµένιο poly-Si για τα δείγµατα 20, όπου φαίνονται οι επιµήκεις σχεδόν παράλληλοι κόκκοι.

Τα poly-TFT που χρησιµοποιήθηκαν είναι προσανατολισµού Υ, µε διάφορα εύρη
καναλιού (W = 8, 16, 32 και 100 µm) και κοινού µήκους καναλιού L = 0.8 µm. Το κοινό
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µήκος καναλιού εξασφαλίζει το ίδιο µέγιστο πεδίο στην άκρη του καναλιού, κοντά στον
απαγωγό. Εφαρµόστηκε η συνθήκη στατικής καταπόνησης µε τάσεις: VGS,stress = VDS,stress =
4.8 V, για διάρκειες µέχρι 100000 s. Οι διατάξεις χαρακτηρίστηκαν και καταπονήθηκαν
ηλεκτρικά µε τη χρήση ενός Hewlett Packard 4140B παραµετρικού αναλυτή. Το ρεύµα
απαγωγού (IDS) συναρτήσει της τάσης πύλης (VGS) λαµβανόταν στους 300 K, στη γραµµική
περιοχή λειτουργίας (VDS = 0.1 V) και οι ηλεκτρικές παράµετροι εξάγονταν σε κάθε µια
µέτρηση. Επιπλέον, η τάση πύλης για ένα δεδοµένο κανονικοποιηµένο ως προς τη
γεωµετρία επίπεδο υποκατωφλίου ρεύµατος ίσο µε IDS,norm = (L/W)IDS = 7∏10-11 A εξήχθηκε
για τη γραµµική περιοχή λειτουργίας (VDS = 0.1 V). Αυτή η τάση πύλης ονοµάστηκε Vsub και
δείχτηκε ότι σαν ηλεκτρική παράµετρος µπορεί να απεικονίσει την υποβάθµιση των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών καταπονηµένων διατάξεων ακόµα και στην υποκατώφλια
περιοχή [4.4]. Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι τα προ γήρανσης χαρακτηριστικά των
καταπονηµένων διατάξεων διαφορετικού εύρους όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 3 (η
κανονικοποιηµένη µέγιστη διαγωγιµότητα Gm,max/W, η τάση κατωφλίου) ήταν περίπου τα
ίδια για τα δείγµατα µέχρι και 8 µm, µε αποτέλεσµα τα φαινόµενα στένωσης καναλιού να
µπορούν να αγνοηθούν.
Στα Σχήµατα 4.2 και 4.3, φαίνεται η ολίσθηση των χαρακτηριστικών µεταφοράς για δύο
διατάξεις εύρους καναλιού: W=100 και 16 µm αντίστοιχα. Για την περίπτωση του δείγµατος
µε µεγάλο εύρος καναλιού (W=100 µm), από το Σχήµα 4.2 παρατηρείται µια µεγάλη
ολίσθηση των χαρακτηριστικών ρεύµατος κατά τη διάρκεια της καταπόνησης, ακόµα και
στην υποκατώφλια περιοχή. Ωστόσο, η ολίσθηση δεν είναι παντού παράλληλη, δείχνοντας
ότι και κάποιο άλλο φαινόµενο πλην της παγίδευσης θερµών φορέων στο οξείδιο πύλης
συµβαίνει έντονα. Επίσης, διακρίνεται µια καµπύλωση (“hump”) της χαρακτηριστικής στην
υποκατώφλια περιοχή η οποία δείχνει τη δράση κάποιου παράλληλου παρασιτικού
τρανζίστορ, το οποίο προσθέτει ρεύµα στο συνολικό ρεύµα που αποδίδει η διάταξη [4.5].
Επιπλέον, η υποκατώφλια κλίση µειώνεται κατά τους πρώτους κύκλους καταπόνησης.
Στην περίπτωση του δείγµατος µε µικρότερο εύρος καναλιού (W = 16 µm), από το
Σχήµα 4.3 παρατηρείται ολίσθηση των χαρακτηριστικών εξόδου, η οποία είναι παράλληλη
ακόµα και στην υποκατώφλια περιοχή αλλά λιγότερο έντονη από την ολίσθηση των
καµπυλών για το δείγµα µε εύρος W=100 µm. Η υποκατώφλια κλίση δεν µεταβάλλεται
τόσο έντονα στην περίπτωση αυτή. Έτσι, φαίνεται ότι η υποβάθµιση των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών είναι πιο έντονη στις διατάξεις µεγαλύτερου εύρους καναλιού.
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Ανάλογη και κλιµακούµενη ως προς το εύρος καναλιού συµπεριφορά των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών µεταφοράς, παρουσίασαν και οι διατάξεις µε W=32 και 8 µm.
Stress condition:
καµπύλωση
VGS,STRESS = VDS,STRESS
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Σχήµα 4.2: Χαρακτηριστικές µεταφοράς µιας διάταξης TFT Y-προσανατολισµού µε W/L = 100/0.8 µετά από
καταπόνηση στη συνθήκη: VGS,STRESS = VDS,STRESS = 4.8 V.
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Σχήµα 4.3: Χαρακτηριστικές µεταφοράς µιας διάταξης TFT Y-προσανατολισµού µε W/L = 16/0.8 µετά από
καταπόνηση στη συνθήκη: VGS,STRESS = VDS,STRESS = 4.8 V.

Στο Σχήµα 4.4 φαίνεται η µεταβολή της τάσης κατωφλίου ∆Vth που εξάγεται ύστερα
από κάθε κύκλο καταπόνησης, για τις διατάξεις διαφορετικού εύρους. Παρατηρείται µια
κοινή συµπεριφορά για όλα τα δείγµατα (εκτός από αυτό µε W = 8 µm), που είναι µια
αρχική µείωση ∆Vth µε την πάροδο του χρόνου καταπόνησης και στη συνέχεια µια αύξηση
της ∆Vth. Αν υποτεθεί ότι η ισχυρή θετική τάση καταπόνησης πύλης ευνοεί την έγχυση
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ηλεκτρονίων, η αρχική µείωση δεν δικαιολογείται. Επιπλέον, είναι σηµαντικό να
παρατηρηθεί η µεγάλη και γρήγορη µείωση της τάσης κατωφλίου για τη διάταξη µε W =
100 µm και ότι η διάταξη µε W = 8 µm φαίνεται ότι δεν φτάνει το χρονικό σηµείο στο οποίο
πραγµατοποιείται η έναυση της θετικής µεταβολής της τάσης κατωφλίου, για τη διάρκεια
στην οποία υποβλήθηκαν οι διατάξεις σε συνθήκες καταπόνησης. Το χρονικό σηµείο στο
οποίο παρατηρείται η έναυση της θετικής µεταβολής, εντοπίζεται σταδιακά νωρίτερα για τις
διατάξεις µε µεγαλύτερο εύρος καναλιού στην κλίµακα του χρόνου καταπόνησης. Επίσης,
για τις διατάξεις µε W=16 και 32 µm, το αρνητικότερο σηµείο της µεταβολής της τάσης
κατωφλίου είναι το ίδιο (~-0.3 V).
Y-direction
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Σχήµα 4.4: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου κατά τη διάρκεια καταπόνησης poly-TFTs Y-προσανατολισµού µε
διάφορα εύρη καναλιού. Συνθήκη καταπόνησης: VGS,STRESS = VDS,STRESS = 4.8 V.

Τέλος, για µεγάλους χρόνους καταπόνησης (tstress>3000 s), η καµπύλη ∆Vth σε σχέση
µε το χρόνο καταπόνησης γίνεται ανεξάρτητη του εύρους, αφού παρατηρείται µια
συνεχόµενη αύξηση µε την ίδια κλίση, κάτι που δείχνει έναν κοινό µηχανισµό υποβάθµισης,
ο οποίος για την τάση κατωφλίου εκφράζεται από το νόµο: ∆Vth~Atn (µε n º 0.2-0.3) [2.100,
4.6-4.8]. Αυτή η τιµή για την κλίση της τάσης κατωφλίου ταιριάζει και µε τις αναφορές που
υπάρχουν για τις τυπικές διατάξεις MOS που καταπονούνται στην ίδια συνθήκη (VGS,stress =
VDS,stress) στην οποία κυρίαρχος µηχανισµός είναι ο CHE [2.100]. Πρέπει να σηµειωθεί ότι
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τα προηγούµενα διαπιστώθηκαν και για διατάξεις διαφορετικής τεχνολογίας (της
οικογένειας 17 Β2005), που είχαν ακριβώς τις ίδιες γεωµετρίες.
Το Σχήµα 4.5 δείχνει τη µεταβολή της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης ∆S, για
δείγµατα διαφορετικού εύρους καταπονηµένα στην ίδια συνθήκη. Φαίνεται συνεχής αύξηση
της S για µεγαλύτερους χρόνους καταπόνησης για όλα τα δείγµατα. Η αύξηση είναι
σταδιακά µεγαλύτερη (και γρηγορότερη) για τα δείγµατα µεγαλύτερου εύρους καναλιού και
αποδίδεται στη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων. Ειδικότερα, στο δείγµα µε W =
100 µm, η αύξηση είναι πολύ µεγάλη και απότοµη, ενώ στη συνέχεια ακολουθείται από µια
µικρή µείωση και έναν κορεσµό για τους µεγάλους χρόνους καταπόνησης.

∆S [V / decade of current]
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Σχήµα 4.5: Μεταβολή της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης ∆S κατά τη διάρκεια καταπόνησης poly-TFTs Yπροσανατολισµού µε διάφορα εύρη καναλιού. Συνθήκη καταπόνησης: VGS,STRESS = VDS,STRESS = 4.8 V.

Η πολύ µεγάλη αύξηση της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης για το δείγµα µε W =
100 µm µπορεί να συνδεθεί τόσο µε τη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων όσο και
µε την πυροδότηση κάποιου παρασιτικού φαινοµένου (τρανζίστορ), που όπως φάνηκε και
από τις χαρακτηριστικές µεταφοράς προκαλεί την αύξηση του ρεύµατος, η οποία κυρίως θα
φαίνεται στην υποκατώφλια περιοχή και στην περιοχή ασθενούς αναστροφής, δηλαδή στην
περιοχή τιµών της τάσης πύλης όπου το ρεύµα του κανονικού τρανζίστορ θα έχει χαµηλές
τιµές [2.10].
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Από τις προηγούµενες παρατηρήσεις από τις χαρακτηριστικές µεταφοράς και τα
ηλεκτρικά µεγέθη ∆Vth και ∆S συναρτήσει του χρόνου καταπόνησης για τα δείγµατα Yπροσανατολισµού, συνάγεται ότι η επίδραση της καταπόνησης υπό συνθήκες θερµών
φορέων στην υποβάθµιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών είναι διαφορετική για δείγµατα
µεγαλύτερου και µικρότερου εύρους. Φαίνεται ότι υπάρχουν δύο µηχανισµοί υποβάθµισης
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών: ο ένας που εξαρτάται από το εύρος καναλιού και ο άλλος
(µετά από το χρονικό σηµείο που αρχίζει η θετική µεταβολή της τάσης κατωφλίου), ο
οποίος είναι ανεξάρτητος από το εύρος καναλιού. Αυτοί οι µηχανισµοί δείχνουν ότι
λειτουργούν ταυτόχρονα.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι κατά τη διάρκεια πειραµάτων στατικής καταπόνησης
θερµών φορέων σε τυπικές διατάξεις MOS, διαφορετικοί µηχανισµοί καταπόνησης
ενεργοποιούνται για διαφορετικές τάσεις πύλης για δεδοµένη πόλωση της τάσης
απαγωγού [2.4]. Τα φαινόµενα θερµών φορέων προκαλούνται από το συνδυασµό και των
δύο πεδίων (του οριζόντιου και κάθετου) κοντά στην άκρη του απαγωγού και κατά µήκος
του καναλιού αντίστοιχα. Όταν οι διατάξεις υπόκεινται σε υψηλές τάσεις πύλης και
απαγωγού, τα θερµά ηλεκτρόνια σε διατάξεις nMOS αποκτούν ικανή ενέργεια ώστε να
ξεπεράσουν το φραγµό δυναµικού Si/SiO2 χωρίς να έχουν χάσει την ενέργειά τους σε
συγκρούσεις µέσα στο κανάλι. Το αποτέλεσµα της έγχυσης των ηλεκτρονίων είναι µια
συνεχόµενη αύξηση της τάσης κατωφλίου. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε παρατηρείται η
αρχική µείωση πριν την έναυση της θετικής συνεχόµενης µεταβολής της τάσης κατωφλίου
η οποία δεν εξαρτάται από το εύρος. Επιπλέον, το χρονικό σηµείο στο οποίο παρατηρείται
η αρχή της θετικής µεταβολής εξαρτάται από το εύρος. Όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα
οδήγησαν στην εκτίµηση ότι κάποιο φαινόµενο που εξαρτάται από το εύρος εµπλέκεται
κατά τη διάρκεια των κύκλων καταπόνησης, δηλαδή κατά τη λειτουργία του τρανζίστορ
στην περιοχή υψηλών πεδίων [4.3].
Η εξάρτηση της καταπόνησης από το εύρος καναλιού θα πρέπει να οφείλεται σε
κάποια φαινόµενα κατά τη διάρκεια υποβολής των διατάξεων σε υψηλά πεδία (κατά τους
κύκλους καταπόνησης) που θα πρέπει να παρουσιάζουν εξάρτηση από το εύρος καναλιού.
Τέτοια φαινόµενα θα µπορούσαν να είναι τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης, αιωρούµενου
σώµατος και DIBL. Όλα αυτά τα φαινόµενα λαµβάνουν χώρα όταν εφαρµόζονται µεγάλες
τάσεις απαγωγού. Τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος είναι έντονα για µικρότερες τάσεις
πύλης [4.9, 4.10], προκαλούνται από τη συσσώρευση οπών στο βάθος του υµενίου κοντά
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στην πηγή η οποία δεν ευνοείται µε τη συνθήκη καταπόνησης VGS,stress=VDS,stress, η οποία
όπως προαναφέρθηκε έχει σαν αποτέλεσµα την έγχυση θερµών ηλεκτρονίων απευθείας
από το κανάλι, µε µια διαδικασία τεσσάρων βηµάτων σύµφωνα και µε το µοντέλο των
τυχερών ηλεκτρονίων. Ο ιονισµός προσκρούσεων σε αυτή τη συνθήκη (VGS,stress=VDS,stress)
δεν είναι σηµαντικός. Το φαινόµενο DIBL παρουσιάζεται κοντά στην περιοχή του
κατωφλίου όταν το τρανζίστορ λειτουργεί στον κόρο [2.14]. Κατά την εφαρµογή της
συνθήκης VGS,stress = VDS,stress, το τρανζίστορ λειτουργεί πολύ πιο µακριά από την περιοχή
κατωφλίου. Σε ότι αφορά τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης, έχει δειχτεί ότι είναι εντονότερα για
υψηλές τάσεις απαγωγού και πύλης [4.11]. Εποµένως, αφού η συνθήκη VGS,stress = VDS,stress
ευνοεί τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης τα οποία εµφανίζονται ταυτόχρονα µε το µηχανισµό
καταπόνησης θερµών φορέων, η ηλεκτρική συµπεριφορά και υποβάθµιση των επιδόσεων
διατάξεων διαφορετικού εύρους που υπόκεινται σε αυτή συνθήκη καταπόνησης, θα
µπορούσε να ερµηνευθεί µε βάση τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης.

Σχήµα 4.6: Τυπική τοµή µιας διάταξης poly-TFT. ∆είχνονται οι τυπικές τιµές θερµικής αγωγιµότητας των
διαφόρων στρωµάτων µιας διάταξης poly-TFT.

Πιο συγκεκριµένα, όταν τα poly-TFTs υπόκεινται σε υψηλά πεδία, ρεύµα διέρχεται
µέσα από το σχηµατιζόµενο κανάλι. Επειδή τα poly-TFTs συµπεριφέρονται ως ηλεκτρικά
ισοδύναµες αντιστάσεις από τις οποίες διέρχεται το ρεύµα, η θερµοκρασία τους αυξάνεται
λόγω του φαινοµένου Joule. Η τιµή αυτών των µη γραµµικών αντιστάσεων είναι ανάλογη
του εύρους: R~W.
Τα poly-TFTs κατασκευάζονται πάνω σε οξείδιο αποµόνωσης, το οποίο βοηθάει στην
αποφυγή της διάχυσης προσµίξεων από το υπόστρωµα που δεν είναι πυρίτιο (π.χ. γιαλύ)
αλλά και στην ηλεκτρική αποµόνωση µεταξύ γειτονικών δοµών όπως και στις διατάξεις
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SOI. Επιπλέον, το κανάλι poly-Si περιβάλλεται από υµένιο SiO2 (Σχήµα 4.6). Η θερµική
αγωγιµότητα του υµενίου SiO2 είναι περίπου 100 φορές πιο µικρή από τη θερµική
αγωγιµότητα του υµενίου poly-Si. Συγκεκριµένα, όπως φαίνεται και από το Σχήµα 4.6, η
θερµική αγωγιµότητα του SiO2 έχει µετρηθεί και είναι 1.3 Wm-1K-1 (ανεξαρτήτως πάχους
του στρώµατος, δηλαδή ανεξαρτήτως αν είναι οξείδιο πύλης ή αποµόνωσης), η θερµική
αγωγιµότητα ενός τυπικού ηλεκτροδίου είναι ~180 Wm-1K-1 και η θερµική αγωγιµότητα του
στρώµατος poly-Si πάχους 50 nm είναι 168 Wm-1K-1 [2.117]. Η θερµότητα που
αναπτύσσεται λόγω φαινοµένου Joule απάγεται προς τις τρεις διαστάσεις (στο οριζόντιο
επίπεδο, προς την κατεύθυνση µήκους και εύρους και κατακόρυφα προς το FOX και BOX).
Η απαγωγή θερµότητας προς το υπόστρωµα είναι µειωµένη σε σχέση µε ένα τυπικό
τρανζίστορ MOS, λόγω της ιδιαιτερότητας του poly-TFT, που είναι η παρουσία του BOX.
Επιπλέον, η απαγωγή θερµότητας προς την κατεύθυνση του µήκους (πλευρική
κατεύθυνση, όπως φαίνεται στο Σχήµα 4.6 που είναι τοµή ενός δείγµατος poly-TFT) είναι
ίδια για τις µετρούµενες διατάξεις, αφού έχουν το ίδιο µήκος (L = 0.8 µm). Η απαγωγή της
θερµότητας κατά την κατεύθυνση του µήκους γίνεται προς τις διαχύσεις απαγωγού και
πηγής (που στο Σχήµα 4.6 δε φαίνονται για λόγους ευκρίνειας) και είναι γρηγορότερη στα
άκρα της διάταξης σε σχέση µε το κέντρο, µε αποτέλεσµα στο κέντρο της διάταξης να
αναπτύσσεται η περισσότερη θερµότητα. Τέλος, η απαγωγή της θερµότητας προς την
κατεύθυνση του εύρους, λόγω της παρουσίας του SiO2 που περιβάλλει το υµένιο poly-TFT
είναι µικρή και δεν είναι κανονικοποιηµένη ως προς το W, δηλαδή είτε για τα µεγάλα
(δείγµατα µε W = 100 και 32 µm) είτε για µικρά εύρη καναλιού (δείγµατα µε W = 16 και 8
µm) είναι περίπου ο ίδιος.
Συµπερασµατικά, ενώ η αναπτυσσόµενη θερµότητα λόγω φαινοµένου Joule είναι
κανονικοποιηµένη ως προς το εύρος καναλιού σύµφωνα µε τη σχέση:
QR = I 2 R ~ W

η θερµότητα που απάγεται QD δεν κλιµακώνεται µε τη µεταβολή του εύρους, λόγω της
ύπαρξης του οξειδίου αποµόνωσης που περιβάλλει τη διάταξη κατά τη διεύθυνση του
µήκους, µε συνέπεια να αποµένει ένα θετικό ισοζύγιο θερµότητας στο κέντρο του υµενίου
µεγαλύτερο για διατάξεις µεγαλύτερου εύρους [4.3]. Εναλλακτικά, αυτό θα µπορούσε να
κατανοηθεί µε τη σχέση της θερµικής αντίστασης Rth ανάµεσα στο κανάλι και στο
υπόστρωµα, η οποία από θεωρητικές εργασίες προσεγγίζεται από τη σχέση [2.119]:
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1
Rth ≈
2W

1/ 2

 tbox 


 kox kd t Si 

όπου k είναι η θερµική αγωγιµότητα (W/mK) και ο δείκτης d αναφέρεται στις περιοχές
βαριάς νόθευσης (πηγής, απαγωγού και πύλης). Για µεγαλύτερα εύρη καναλιού, η θερµική
αντίσταση (K/mW) µειώνεται µε αποτέλεσµα τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης να γίνονται πιο
έντονα.
Επιπρόσθετα, από αναφορές σε τυπικές MOS διατάξεις, είχε δειχτεί ότι όταν µια
nMOS διάταξη πολώνεται σε υψηλές τιµές τάσεις πύλης, θετικά ευκίνητα ιόντα ή/και ιόντα
υδρογόνου υπό τη µορφή πρωτονίων ολισθαίνουν υπό την επίδραση του πεδίου προς τη
διεπιφάνεια Si/SiO2 [4.12, 4.13]. Αυτό έχει παρατηρηθεί και σε διατάξεις SOI [4.14] και
poly-Si TFTs [4.15, 4.16]. Τα ιόντα αυτά προέρχονται από το στάδιο εναπόθεσης του
διηλεκτρικού [4.13], λόγω της διάσπασης TEOS ή της διαδικασίας ανόπτησης. Αποτέλεσµα
αυτής της µετακίνησης των θετικών ιόντων είναι η επαγωγή και δηµιουργία ενός νέου
εσωτερικού πεδίου στη διεπιφάνεια Si/SiO2 [4.12]. Έτσι, η έγχυση των ηλεκτρονίων η
οποία ευνοείται από την εφαρµοζόµενη συνθήκη καταπόνησης στα υπό εξέταση δείγµατα,
αρχίζει όταν το άθροισµα του εφαρµοζόµενου και του εσωτερικού πεδίου φτάσει µια
κρίσιµη τιµή στη διεπιφάνεια Si/SiO2. Επιπλέον, η µετακίνηση των ιόντων προς τη
διεπιφάνεια είναι εξαρτώµενη από τη θερµοκρασία και σε υψηλές θερµοκρασίες τα θετικά
ιόντα µετακινούνται πιο γρήφορα [4.12, 4.13].

Σχήµα 4.7: Η µεγαλύτερη ανάπτυξη θερµότητας και η πιο γρήγορη µετακίνηση ιόντων υδρογόνου υπό µορφή
πρωτονίων προς τη διεπιφάνεια σε ένα δείγµα poly-TFT µεγάλου εύρους (αριστερά) σε σχέση µε ένα δείγµα
µικρότερου εύρους (δεξιά) καναλιού.
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Με βάση τα παραπάνω, ερµηνεύθηκε η διαφορά της συµπεριφοράς µεταξύ των
διατάξεων διαφορετικού εύρους µε βάση τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης. Συγκεκριµένα, τα
φαινόµενα αυτοθέρµανσης προσφέρουν θερµική ενέργεια που εξαρτάται από το εύρος
καναλιού: i) στα ιόντα υδρογόνου που βρίσκονται υπό τη µορφή προτωνίων και ii) στα
θετικά ευκίνητα ιόντα που βρίσκονται µέσα στο σώµα του SiO2. Επειδή η θερµότητα
αναπτύσσεται

πιο

γρήγορα

για

τις

διατάξεις

µεγαλύτερου

εύρους

(λόγω

των

σηµαντικότερων φαινοµένων αυτοθέρµανσης), η µετακίνηση των θετικών ιόντων προς τη
διεπιφάνεια και άρα η συνθήκη της έγχυσης ηλεκτρονίων ικανοποιείται γρηγορότερα (όπως
απεικονίζεται στο Σχήµα 4.7) και σαν αποτέλεσµα η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου
αλλάζει φορά (γίνεται θετική) σε µικρότερο χρόνο καταπόνησης, όπως παρατηρήθηκε και
στο Σχήµα 4.4 [4.3].
Η αρχική ώθηση των θετικών ιόντων προς τη διεπιφάνεια επιφέρει την αρνητική
πτώση της τάσης κατωφλίου, η οποία φτάνει µια µέγιστη τιµή που εξαρτάται από τη
θερµοκρασία, την πυκνότητα των ιόντων και το εφαρµοζόµενο πεδίο και είναι περίπου ίδια
για όλες τις διατάξεις. Τελικά, επικρατεί ο µηχανισµός CHE που είναι κυρίαρχος στη
συνθήκη VGS,stress = VDS,stress κατά τον οποίο θερµά ηλεκτρόνια εγχέονται στο οξείδιο και
αυξάνουν την τάση κατωφλίου.
Εξαιτίας των φαινοµένων αυτοθέρµανσης, η ισχύς της καταπόνησης IDS,stress∏VDS,stress
(δηλαδή το γινόµενο της τάσης απαγωγού και του ρεύµατος απαγωγού κατά τη διάρκεια
της καταπόνησης) σχετίζεται µε την ολίσθηση της τάσης κατωφλίου, αφού και η τάση
κατωφλίου σχετίζεται µε τον θερµικά ελεγχόµενο µηχανισµό της µετακίνησης των θετικών
ιόντων µέσα στο SiO2. Στα Σχήµατα 4.8, 4.9 και 4.10, φαίνεται η σχέση µεταξύ των
µεταβολών των Vth, Vsub και του ρεύµατος καταπόνησης (το οποίο είναι ανάλογο της
ισχύος καταπόνησης IDS,stress∏VDS,stress, όπου VDS,stress είναι η κοινή τάση καταπόνησης ίση
µε 4.8 V για όλα τα δείγµατα) για τις διατάξεις διαφορετικού εύρους καναλιού.
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Σχήµα 4.8: Σχέση µεταξύ των µεταβολών των Vth, Vsub και του ρεύµατος απαγωγού που αναπτύσσεται κατά την
καταπόνηση συναρτήσει του χρόνου καταπόνησης poly-TFTs Y-προσανατολισµού µε W=16 µm και L=0.8 µm.
Συνθήκη καταπόνησης: VGS,STRESS = VDS,STRESS = 4.8 V.
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Σχήµα 4.9: Σχέση µεταξύ των µεταβολών των Vth, Vsub και του ρεύµατος απαγωγού που αναπτύσσεται κατά την
καταπόνηση συναρτήσει του χρόνου καταπόνησης poly-TFTs Y-προσανατολισµού µε W=32 µm και L=0.8 µm.
Συνθήκη καταπόνησης: VGS,STRESS = VDS,STRESS = 4.8 V.

-139-

Κεφάλαιο 4
0.8
-3

4.6x10

0.6

-3

0.4

4.4x10

0.2

-3

4.2x10

IDS,stress [A]

-0.2

-3

3.8x10

-3

3.6x10

∆Vth

-0.4

∆Vsub

-0.6
-0.8

Stress condition:
VGS,STRESS = VDS,STRESS

-3

3.4x10

-3

3.2x10

∆Vth, ∆Vsub [V]

0.0
-3

4.0x10

-1.0
-1.2

1

10

100

1000

10000

100000

Time [s]

Σχήµα 4.10: Σχέση µεταξύ των µεταβολών των Vth, Vsub και του ρεύµατος απαγωγού που αναπτύσσεται κατά την
καταπόνηση συναρτήσει του χρόνου καταπόνησης poly-TFTs Y-προσανατολισµού µε W=100 µm και L=0.8 µm.
Συνθήκη καταπόνησης: VGS,STRESS = VDS,STRESS = 4.8 V.

Είναι φανερό ότι όταν το ρεύµα καταπόνησης (δηλαδή η ισχύς κατά τη διάρκεια της
καταπόνησης) αυξάνεται, οι τάσεις Vth, Vsub µειώνονται. Οι θετικές µεταβολές και των δύο
τάσεων παρατηρούνται όταν το ρεύµα IDS,stress µειώνεται. Συνεπώς, ο χρόνος στον οποίο
το ρεύµα καταπόνησης IDS,stress (η ισχύς καταπόνησης) αρχίζει και µειώνεται είναι
προσεγγιστικά ο ίδιος µε το χρόνο καταπόνησης στον οποίο το άθροισµα του
εφαρµοζόµενου και του εσωτερικού πεδίου φτάσει στην κρίσιµη τιµή όπου η έναυση του
µηχανισµού CHE έχει σα συνέπεια τη θετική ολίσθηση των Vth, Vsub. Αυτός ο χρόνος
εξαρτάται από το εύρος καναλιού. Πρέπει επίσης να τονιστεί, ότι στα πειράµατα
καταπόνησης τυπικών MOS διατάξεων, το ρεύµα καταπόνησης συνήθως µειώνεται λόγω
της υποβάθµισης της διεπιφάνειας.
Επιπλέον, η ύπαρξη της καµπύλωσης (“hump”) στην υποκατώφλια περιοχή (για τη
διάταξη µε µεγάλο εύρος καναλιού), έχει αναφερθεί και αλλού και έχει αποδοθεί στην
πυροδότηση ενός παράλληλου διπολικού παρασιστικού τρανζίστορ (PBT) λόγω των
φαινοµένων αυτοθέρµανσης σε διατάξεις SOI [4.17]. Η απόκλιση των εξαγόµενων
µεταβολών µεταξύ των τάσεων ∆Vth και ∆Vsub θεωρήθηκε ως ένα µέτρο εκτίµησης της
δράσης του παρασιτικού φαινοµένου για τη διάταξη µε W = 100 µm, αφού η αύξηση της
διαφοράς ∆Vth-∆Vsub (Σχήµα 4.10) είναι έντονη σε αυτή τη διάταξη.
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Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι για όλα τα δείγµατα η µέγιστη διαγωγιµότητα
παρουσιάζει µια αρχική άνοδο και στη συνέχεια µια µικρή πτώση όπως φαίνεται από τον
Πίνακα 4.1, εκτός από το δείγµα µε W = 100 µm, του οποίου η µέγιστη διαγωγιµότητα
Gm,max αρχίζει απευθείας να παρουσιάζει µείωση (η πρώτη µέτρηση πραγµατοποιείται στα
20 s και πιθανότατα η άνοδος στη διαγωγιµότητα δεν προλαβαίνει να φανεί). Η µεγάλη
άνοδος της διαγωγιµότητας στη βιβλιογραφία (αλλά και σε αυτή την εργασία σε άλλα
πειράµατα) αποδίδεται στην έγχυση οπών στο οξείδιο κοντά στον απαγωγό και τη
δηµιουργία µιας µικρής περιοχής αναστροφής από το φορτίο των οπών, έτσι που το
ενεργό µήκος του καναλιού, δηλαδή της περιοχής που επιτυγχάνεται η αναστροφή, να
µειώνεται (channel shortening) και άρα η µέγιστη διαγωγιµότητα να αυξάνεται: Gm,max~1/L.
Ωστόσο, η συνθήκη VGS,stress = VDS,stress δεν ευνοεί την έγχυση οπών (µηχανισµός CHE) και
ο µηχανισµός µείωσης του ενεργού µήκους του καναλιού δεν µπορεί να υποστηριχθεί ως
υπεύθυνος για την αύξηση της Gm,max. Η συµπεριφορά που παρουσιάζουν οι µεταβολές
της

µετρούµενης

µέγιστης

διαγωγιµότητας,

ταιριάζουν

µε

τις

προβλέψεις

του

αναπτυγµένου µοντέλου για την ευκινησία της µη καταπονηµένης περιοχής της διάταξης
(Κεφάλαιο 7, Πίνακας 7.1). Αυτό σηµαίνει ότι η µέγιστη διαγωγιµότητα όλης της διάταξης,
καθορίζεται κυρίως από τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης ανεξαρτήτως του χωρικά
εντοπισµένου µηχανισµού CHE, όπως θα φανεί πιο καθαρά και µε την εφαρµογή του
µοντέλου.
Εύρος καναλιού [µm]
Χρόνος καταπόνησης [s]

8

16

32

100

tstress = 7200

3

11

22

-11

tstress = 18000

8

7

20

-12

tstress = 28800

7

5

19

-13

Πίνακας 4.1: Ποσοστιαία µεταβολή (%) της µέγιστης διαγωγιµότητας διατάξεων διαφορετικού εύρους.
Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = VDS,stress. (Σηµείωση: (-) αναφέρεται στη µείωση και το (+) στην αύξηση).

Η παρατήρηση αυτή (της αρχικής ανόδου της Gm,max ή ισοδύναµα της ευκινησίας µFE)
συγκλίνει µε τα πειραµατικά δεδοµένα που έχουν δηµοσιευθεί στην εργασία [4.18] και τα
οποία έχουν αποδοθεί στα φαινόµενα αυτοθέρµανσης, αν και η εξήγηση που έχει δοθεί σε
εκείνη την εργασία είναι καθαρά υπολογιστική (για συνθήκες αυτοθέρµανσης, η αύξηση της
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διαφορά VG,peak-Vth σε σχέση µε τη µείωση της διαφορικής ενεργού ευκινησίας είναι πιο
σηµαντική, µε αποτέλεσµα στη σχέση: µFE=µeff+[(VGS,peak-Vth)ϑµeff/ϑVGS], η ευκινησία µFE να
αυξάνεται). Η τάση πύλης VGS,peak είναι η τάση πύλης όπου παρουσιάζεται η µέγιστη
διαγωγιµότητα. Επιπλέον, σε εκείνη την εργασία: i) δε λαµβάνεται υπόψη ο χωρικός
χαρακτήρας της ζηµιάς του µηχανισµού CHE και η καταπόνηση συνδέεται µόνο µε τα
φαινόµενα αυτοθέρµανσης, ii) θεωρείται ότι η δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων δεν
είναι σηµαντική και δεν επηρεάζεται ο µηχανισµός δηµιουργίας τους από την τάση πύλης,
συµπέρασµα αντίθετο µε τις µεταβολές της ηλεκτρικής παραµέτρου S που παρατηρούνται
εδώ, iii) θεωρεί τον ίδιο µηχανισµό υποβάθµισης στα κοκκώδη όρια µε την αύξηση του
κατακόρυφου πεδίου (της ισχύος καταπόνησης) να επηρεάζει µόνο την ένταση.
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι η κλίση της αρχικής πτώσης της τάσης κατωφλίου (της
τάσης Vsub) στο µηχανισµό που εξαρτάται από το εύρος καναλιού βρέθηκε ότι είναι
περίπου κοινή (n = 0.35-0.4) για όλες τις διατάξεις, ενώ η τοµή της καµπύλης (της µορφής
Btn) διαφορετική. Αυτό σηµαίνει ότι ο µηχανισµός µετακίνησης των θετικών ιόντων λόγω
φαινοµένων

αυτοθέρµανσης

συµβαίνει

µε

διαφορετική

ένταση

για

τις

διατάξεις

διαφορετικού εύρους, κάτι που συµφωνεί και µε τα συµπεράσµατα της εργασίας [4.18],
όπου η διερεύνηση έχει πραγµατοποιηθεί πειραµατικά µε παράµετρο την ισχύ
καταπόνησης, µεταβάλλοντας το κάθετο πεδίο, ενώ στην παρούσα εργασία ουσιαστικά η
ισχύς κατά την καταπόνηση µεταβάλλεται µε παράµετρο το εύρος καναλιού.

§4.1.2. Σύνθήκη VGS,stress = Vth: Η χειρότερη συνθήκη καταπόνησης στην περιοχή Vth 
VGS,stress  VDS,stress/2. Παράµετροι αξιοπιστίας για το χρόνο γήρανσης.

Σε αυτή την ενότητα, πραγµατοποιείται η διερεύνηση της καταπόνησης στην περιοχή
Vth § VGS,stress § VDS,stress/2. Στόχος της διερεύνησης είναι [4.19]: i) ο προσδιορισµός της
χειρότερης συνθήκης καταπόνησης (worst degradation condition) σε αυτή την περιοχή µε
άµεσες µετρήσεις ρεύµατος απαγωγού σε poly-Si TFTs µεγάλων κόκκων, ii) η εύρεση των
σηµαντικών ποσοτήτων της θεωρίας καταπόνησης και η σύνδεσή τους µε τις βασικές
παραµέτρους που καθορίζουν το χρόνο εσφαλµένης λειτουργίας (lifetime to failure) µιας
διάταξης και κυρίως iii) η πιθανή επίδραση του εύρους καναλιού στην καταπόνηση (και στις
παραµέτρους του χρόνου εσφαλµένης λειτουργίας) και τα φαινόµενα που µπορεί να
εµπλέκονται (κατά αντιστοιχία µε τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress στην οποία τα φαινόµενα
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αυτοθέρµανσης εξηγούν την εξάρτηση της καταπόνησης από το εύρος). Πρέπει να
σηµειωθεί ότι µετρήσεις για την εύρεση της µέγιστης καταπόνησης µπορούν να
πραγµατοποιηθούν µε εκποµπή φωτός (light emission) [4.20] ή µε µετρήσεις ρεύµατος
υποστρώµατος [4.21].
Από όλες τις πειραµατικές εργασίες καταπόνησης σε τυπικές διατάξεις MOS, όπως
αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 2, προκύπτει ότι η χειρότερη συνθήκη καταπόνησης είναι η
VGS,stress=VDS,stress/2 στις τυπικές διατάξεις MOSFET. Σε αυτή τη συνθήκη έχει µετρηθεί, σε
διατάξεις µε επαφή στο υπόστρωµα, το µέγιστο ρεύµα οπών προς το υπόστρωµα και έχει
δειχτεί ότι και τα δύο είδη θερµών φορέων σε διατάξεις nMOS συνεισφέρουν στην
υποβάθµιση των χαρακτηριστικών και στη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων.
Θερµά ηλεκτρόνια που επιταγχύνονται από τα υψηλά ηλεκτρικά πεδία, σε αυτή τη συνθήκη
δηµιουργούν ζεύγη ηλεκτρονίων οπών µέσω ιονισµού προσκρούσεων. ∆ηλαδή, ο
κυρίαρχος µηχανισµός είναι ο DAHC. Ο µηχανισµός DAHC έχει βρεθεί ότι εξασθενεί όσο
µειώνεται η τάση VGS,stress για την ίδια τιµή πεδίου VDS,stress. Η διερεύνηση της χειρότερης
συνθήκης καταπόνησης στα poly-TFTs παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς υπάρχουν
αντιφατικές αναφορές. Ακόµα και για τα SOI [4.6-4.8], οι αναφορές για τη χειρότερη
συνθήκη καταπόνησης για την περιοχή των µεσαίων και χαµηλών τάσεων πύλης δεν
συµφωνούν.
Σε ότι αφορά το χρόνο εσφαλµένης λειτουργίας, είναι ένα κρίσιµο µέγεθος κυρίως για
τη βιοµηχανία. Η θεωρία αξιοπιστίας συνδέει το χρόνο αυτό µε παραµέτρους που
σχετίζονται µε φυσικά µεγέθη µε τέτοιο τρόπο, ώστε να φαίνεται άµεσα η σηµαντικότητα
κατανόησης των φυσικών µηχανισµών υποβάθµισης ακόµα και για το βιοµηχανικό κόσµο.
Τέλος, η διερεύνηση της υποβάθµισης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων ενός poly-TFT που
υπόκειται στη συνθήκη VGS,stress=Vth παρουσιάζει ενδιαφέρον και ιδιαίτερα η διερεύνηση µε
παράµετρο το εύρος καναλιού στη συνθήκη αυτή, καθώς αντίστοιχη µελέτη δεν έχει
ξαναπραγµατοποιηθεί συστηµατικά ούτε και στην πιο ώριµη τεχνολογία των SOI.
Οι διατάξεις που διερεύνήθηκαν [4.19] ήταν TFTs n-καναλιού εµπρόσθιας πύλης µε
υµένιο πολυκρυσταλλικό πάχους 50 nm, µε διηλεκτρικό πύλης SiO2 πάχους 30 nm που
προέκυψε από εναπόθεση ύστερα από διάσπαση TEOS. Τα υµένια πολυκρυσταλλικού
πυριτίου κρυσταλλοποιήθηκαν από ανόπτηση αµόρφου πυριτίου µε excimer-laser, µε τη
χρήση της τεχνικής διαδοχικής πλευρικής στερεοποίησης µίας ρίψης και µε έλεγχο
τοποθέτησης. Αυτά τα υµένια είναι ελεύθερα από σκληρά κοκκώδη όρια. Οι µετρούµενες
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διατάξεις αυτής της ενότητας ανήκουν στην οικογένεια B2006 και περισσότερες
λεπτοµέρειες για την κατασκευή τους έχουν δοθεί στο Κεφάλαιο 3.
Η διαδικασία µετρήσεων είναι ίδια µε αυτή της προηγούµενης ενότητας (λήψη IDS-VGS
µε τη χρήση αναλυτή HP4140B). Η παράµετρος που κυρίως χρησιµοποιήθηκε για την
παρακολούθηση της υποβάθµισης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών και της αλλαγής των
ηλεκτρικών ιδιοτήτων των διατάξεων, ήταν το ρεύµα απαγωγού στη γραµµική περιοχή
λειτουργίας (VDS = 0.1V) για δεδοµένη τάση πύλης (για VGS = 5 V). Η επιλογή αυτή θα
αποσαφηνιστεί κατά την παρουσίαση των αποτελεσµάτων και έχει ξαναχρησιµοποιηθεί
[4.22]. Οι διατάξεις που καταπονήθηκαν είχαν κοινό µήκος καναλιού ίσο µε 2 µm και
διάφορα εύρη (2, 8 και 16 µm).
Η σχέση του κάθετου πεδίου (ή πεδίου του οξειδίου) που καθορίζεται µε την τάση
VGS,stress και του οριζόντιου (πλευρικού) πεδίου που καθορίζεται από την τάση VDS,stress
διερευνήθηκε σε µια προσπάθεια να διασαφηνιστεί αν υπάρχει ή όχι ένας κυρίαρχος
µηχανισµός καταπόνησης στην περιοχή: Vth ≤ VGS,stress ≤ VDS,stress/2. Αυτό πειραµατικά
εξετάστηκε µε τις µεταβολές του ρεύµατος απαγωγού µετρούµενου στη γραµµική περιοχή
λειτουργίας για δεδοµένη τάση πύλης [4.22] και για διαφορετικές εφαρµοζόµενες τάσεις
απαγωγού VDS,stress κατά τη διάρκεια της καταπόνησης. Αν η µετατόπιση της µετρούµενης
ηλεκτρικής παραµέτρου (του ρεύµατος) για τις διάφορες τάσεις απαγωγού VDS,stress είναι
παράλληλη, αυτό αποκαλύπτει έναν κοινό µηχανισµό καταπόνησης, όπως είναι γνωστό
από την καταπόνηση µε θερµούς φορείς σε τυπικές διατάξεις MOS [2.4]. Πέραν αυτού, η
εύρεση της χειρότερης συνθήκης καταπόνησης και η σύνδεση των φυσικών φαινοµένων µε
τη θεωρία αξιοπιστίας (το χρόνο εσφαλµένης λειτουργίας), µπορεί να γίνει µόνο εάν ο
µηχανισµός καταπόνησης είναι ο ίδιος. Εάν ο µηχανισµός καταπόνησης δεν είναι ο ίδιος,
δεν µπορεί να συνδεθεί η θεωρία της αξιοπιστίας µε τα φυσικά φαινόµενα, δηλαδή ο
προβλεπόµενος χρόνος εσφαλµένης λειτουργίας και οι παράµετροι της αξιοπιστίας θα
αναφέρονται σε µια συγκεκριµένη τεχνολογία. Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί, ότι ο χρόνος
εσφαλµένης λειτουργίας βρίσκεται πάντα για τις χειρότερες συνθήκες καταπόνησης
(χειρότερη περίπτωση) [2.4].
Στα Σχήµατα 4.11, 4.12 και 4.13 φαίνεται η ποσοστιαία µεταβολή (απόλυτη τιµή της
πτώσης) του ρεύµατος για µια δεδοµένη χρονική στιγµή της καταπόνησης για διατάξεις µε
W = 2, 8 και 16 µm για διάφορες συνθήκες εφαρµογής πεδίων στην περιοχή Vth ≤ VGS,stress
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≤ VDS,stress/2. Πιο συγκεκριµένα, οι συνθήκες που εφαρµόστηκαν ήταν: VGS,stress = Vth,
VDS,stress/5, VDS,stress/3 και VDS,stress/2 [4.19].
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Σχήµα 4.11: Σχέση µεταξύ της υποβάθµισης |∆Ion/Ion| % συναρτήσει της τάσης VGS,stress για µια συγκεκριµένη
χρονική στιγµή της καταπόνησης για poly-TFTs Y-προσανατολισµού µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση
σπόρου. Οι καταπονηµένες διατάξεις είναι W = 2 µm και L = 2 µm.

Όπως γίνεται αντιληπτό και από τα τρία διαγράµµατα, για τις περισσότερες τάσεις
καταπόνησης απαγωγού VDS,stress, η εφαρµογή τάσης καταπόνησης στην πύλη VGS,stress µε
τιµές πλησίον της τάσης κατωφλίου (δηλαδή για µικρούς λόγους VGS,stress/VDS,stress) έχει σαν
αποτέλεσµα τη µέγιστη υποβάθµιση του ρεύµατος. ∆ηλαδή, σε αντίθεση µε τις αναφορές
που υπάρχουν στα τυπικά τρανζίστορ MOS (αλλά και µε κάποιες αναφορές στα polyTFTs), η χειρότερη συνθήκη καταπόνησης βρίσκεται για µικρούς λόγους VGS,stress/VDS,stress
και πιο συχνά πλησίον της τάσης κατωφλίου και όχι πλησίον της τιµής ½ όπως στις
τυπικές MOS διατάξεις. Αυτή η παρατήρηση έρχεται σε συµφωνία µε την [4.21].
Ειδικότερα, για µεγάλα πλευρικά πεδία (στα οποία ο ιονισµός προσκρούσεων είναι
έντονος), δηλαδή για υψηλές τιµές της VDS,stress, η χειρότερη συνθήκη υποβάθµισης είναι
πάντα η VGS,stress = Vth. Αυτό οφείλεται σε δύο ιδιότητες των οπών σε σχέση µε τα
ηλεκτρόνια [4.19]: i) στη µεγαλύτερη ενεργό µάζα, ii) στη µεγαλύτερη απόδοση των οπών
που εγχέονται να δηµιουργούν διεπιφανειακές καταστάσεις (~ κατά 2000 φορές). Ωστόσο,
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πρέπει να σηµειωθεί ότι η χειρότερη συνθήκη υποβάθµισης και για τις τρεις γεωµετρίες,
εντοπίζεται συχνά σε σταδιακά µεγαλύτερους λόγους VGS,stress/VDS,stress για µικρότερες
τάσεις καταπόνησης απαγωγού (δηλαδή για λιγότερο έντονο ιονισµό προσκρούσεων)
[4.19, 4.20]. Για παράδειγµα, στα Σχήµατα 4.11 και 4.12, από τα σηµεία που αναφέρονται
στις τάσεις VDS,stress = 6 V και 5.5 V αντίστοιχα, φαίνεται ότι η χειρότερη συνθήκη
καταπόνησης είναι η VGS,stress = VDS,stress/3 και VDS,stress/5. Αυτό εξηγεί και τα αντιφατικά
αποτελέσµατα που µερικές φορές παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία.
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Σχήµα 4.12: Σχέση µεταξύ της υποβάθµισης |∆Ion/Ion| % συναρτήσει της τάσης VGS,stress για µια συγκεκριµένη
χρονική στιγµή της καταπόνησης για poly-TFTs Y-προσανατολισµού µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση
σπόρου. Οι καταπονηµένες διατάξεις είναι W = 8 µm και L = 2 µm.

Αυτή η διαφορά στη συνθήκη της µέγιστης υποβάθµισης ανάµεσα στα τυπικά
τρανζίστορ MOS και στα poly-TFTs αποδόθηκε στο ότι στο κανάλι των poly-TFTs υπάρχει
ένα είδος φορέα, καθώς το υµένιο στις nMOS διατάξεις poly-TFTs είναι ελαφρά p-τύπου
νοθευµένο. Ελαφρά νόθευση σηµαίνει ότι η νόθευση του υµενίου δεν είναι µεγάλη, µε
αποτέλεσµα το υµένιο να µπορεί να θεωρηθεί στα όρια του ενδογενούς. Αντίθετα, στις
τυπικές διατάξεις nMOS και οι δύο φορείς (ηλεκτρόνια και οπές) συνεισφέρουν στην
υποβάθµιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών καθώς τα παχέα υµένιά τους είναι έντονα
νοθευµένα, µε αποτέλεσµα και οι δύο οι φορείς να συµµετέχουν στην καταπόνηση σρτη
συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2. Τα παραπάνω ισχύουν για τις διατάξεις των τεχνολογιών
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των οικογενειών B2006 και 20 Β2005, στις οποίες δεν έχει γίνει εµφύτευση για τον
καθορισµό της τάσης κατωφλίου (threshold voltage adjustment).
35
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Σχήµα 4.13: Σχέση µεταξύ της υποβάθµισης |∆Ion/Ion| % συναρτήσει της τάσης VGS,stress για µια συγκεκριµένη
χρονική στιγµή της καταπόνησης για poly-TFTs Y-προσανατολισµού µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση
σπόρου. Οι καταπονηµένες διατάξεις είναι W = 16 µm και L = 2 µm.

Σε ότι αφορά τη διαπίστωση ότι η µέγιστη συνθήκη καταπόνησης είναι η VGS,stress = Vth
στα poly-TFTs, αυτό αποδόθηκε [4.19] στο ότι σε αυτή τη συνθήκη ο ιονισµός
προσκρούσεων γίνεται µέγιστος (ή εναλλακτικά το πλευρικό συνιστάµενο ηλεκτρικό πεδίο
πλησίον του απαγωγού γίνεται µέγιστο) όπως και η πυκνότητα των θερµών ηλεκτρονίων
στο κανάλι. Λιγότεροι φορείς στην επιφάνεια του ηµιαγωγού (υµενίου) “διαµοιράζονται” το
πλευρικό πεδίο, µε αποτέλεσµα να µπορούν µε µεγαλύτερη πιθανότητα να αποκτήσουν
ενέργεια ικανή ώστε να τους καταστήσει θερµούς. Αυτοί οι φορείς αποκτούν µεγάλη
ενέργεια, ικανή να προκαλέσει ιονισµό προσκρούσεων και την έγχυση των οπών (λόγω της
µικρής τάσης πύλης) στη διεπιφάνεια Si/SiO2.
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VDS,stress = 7 V
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Σχήµα 4.14: Σχέση µεταξύ της υποβάθµισης |∆Ion/Ion| % συναρτήσει της τάσης VGS,stress για µια συγκεκριµένη
χρονική στιγµή της καταπόνησης για poly-TFTs Y-προσανατολισµού µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση
σπόρου. Οι καταπονηµένες διατάξεις έχουν διάφορα εύρη καναλιού W = 2, 8 και 16 µm και κοινό µήκος L = 2 µm.
Τάση καταπόνησης απαγωγού: VDS,stress = 7 V.
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Σχήµα 4.15: Σχέση µεταξύ της υποβάθµισης |∆Ion/Ion| % συναρτήσει της τάσης VGS,stress για µια συγκεκριµένη
χρονική στιγµή της καταπόνησης για poly-TFTs Y-προσανατολισµού µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε τη χρήση
σπόρου. Οι καταπονηµένες διατάξεις έχουν διάφορα εύρη καναλιού W = 2, 8 και 16 µm και κοινό µήκος L = 2 µm.
Τάση καταπόνησης απαγωγού: VDS,stress = 6.5 V.

Στα Σχήµατα 4.14 και 4.15, φαίνονται οι ποσοστιαίες µεταβολές (απόλυτες µειώσεις)
του ρεύµατος απαγωγού |∆Ion/Ion| (για τάση πύλης VGS = 5 V), µετρηµένες όλες για την ίδια
χρονική στιγµή, για δύο ενδεικτικές τάσεις καταπόνησης απαγωγού (VDS,stress = 7 V και 6.5
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V αντίστοιχα), για όλες τις συνθήκες συνθήκες καταπόνησης (VGS,stress = Vth, VDS,stress/5,
VDS,stress/3 και VDS,stress/2) και για τις διατάξεις διαφορετικού εύρους καναλιού. Είναι φανερό
πως σε όλες τις συνθήκες στην περιοχή Vth § VGS,stress § VDS,stress/2 (και ειδικότερα στη
συνθήκη VGS,stress = Vth), οι διατάξεις στενότερου εύρους καναλιού καταπονούνται
εντονότερα. Το συµπέρασµα αυτό ως προς την επίδραση του εύρους καναλιού, έρχεται σε
αντίθεση µε τα αποτελέσµατα που βρέθηκαν στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress όπου όπως
αποδείχτηκε, οι διατάξεις µεγαλύτερου εύρους καναλιού καταπονούνται περισσότερο λόγω
της παρουσίας σηµαντικότερων φαινοµένων αυτοθέρµανσης.
Στα Σχήµατα 4.16, 4.17 και 4.18, φαίνονται αντίστοιχα για τις διατάξεις µε W = 2, 8 και
16 µm, οι ποσοστιαίες µεταβολές του ρεύµατος απαγωγού µετρούµενες µε τάση πύλης VGS
= 5 V ύστερα από κάθε κύκλο καταπόνησης υπό διαφορετικές τάσεις καταπόνησης
απαγωγού (VDS,stress) µόνο για τη χειρότερη συνθήκη κάθε φορά (δηλαδή για τη συνθήκη
που είχε σαν αποτέλεσµα τη µέγιστη υποβάθµιση του ρεύµατος, όχι απαραίτητα για την
VGS,stress = Vth). Για παράδειγµα, για το δείγµα µε W = 2 µm στην περίπτωση εφαρµογής
VDS,stress = 5.5 και 5 V, η µέγιστη υποβάθµιση του ρεύµατος αντιστοιχεί στη συνθήκη
VDS,stress/3. Και από τα τρία Σχήµατα, η µεταβολή |∆Ion/Ion| ακολουθεί έναν νόµο της
µορφής:
|∆Ion /Ion | = Αt n

όπου n ≈ 0.30-0.36 η κλίση (σε διάγραµµα log-log), η οποία είναι κοινή για όλες τις τάσεις
καταπόνησης απαγωγού και για όλα τα δείγµατα διαφορετικού εύρους καναλιού, ενώ A
είναι η τοµή της ευθείας µε τον κατακόρυφο άξονα. Μόνο σε περιπτώσεις έντονης
καταπόνησης, όπως για παράδειγµα για εφαρµοζόµενες τάσεις απαγωγού VDS,stress = 7.5 V
και 7.25 V στο δείγµα µε W = 2 µm (Σχήµα 4.16), η υποβάθµιση του ρεύµατος ακολουθεί
έναν νόµο κόρου για µεγάλους χρονους καταπόνησης. Αυτό σηµαίνει, ότι όταν οι
ηλεκτρικές ιδιότητες µιας διάταξης υποβαθµιστούν σε µεγάλο βαθµό, η υποβάθµιση της
διάταξης θα συνεχίζει να πραγµατοποιείται µε πολύ πιο αργό ρυθµό, ακολουθώντας ένα
νόµο κόρου. Το χρονικό σηµείο στο οποίο υπάρχει µετάβαση από έναν νόµο δύναµης (~tn)
σε έναν νόµο κόρου (~logt), έχει βιοµηχανικό ενδιαφέρον.
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Νόµος κόρου (~logt)
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Σχήµα 4.16: Ποσοστιαία µεταβολή του ρεύµατος απαγωγού µετρηµένου υπό τάση πύλης VGS = 5V συναρτήσει του
χρόνου καταπόνησης για διάφορες τάσεις καταπόνησης απαγωγού για τις χειρότερες συνθήκες καταπόνησης. Μια
παράλληλη µεταβολή των καµπυλών παρατηρείται. Οι καταπονηµένες διατάξεις ήταν W = 2 µm και L = 2 µm.
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Σχήµα 4.17: Ποσοστιαία µεταβολή του ρεύµατος απαγωγού µετρηµένου υπό τάση πύλης VGS = 5V συναρτήσει του
χρόνου καταπόνησης για διάφορες τάσεις καταπόνησης απαγωγού για τις χειρότερες συνθήκες καταπόνησης. Μια
παράλληλη µεταβολή των καµπυλών παρατηρείται. Οι καταπονηµένες διατάξεις ήταν W = 8 µm και L = 2 µm.
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Σχήµα 4.18: Ποσοστιαία µεταβολή του ρεύµατος απαγωγού µετρηµένου υπό τάση πύλης VGS = 5V συναρτήσει του
χρόνου καταπόνησης για διάφορες τάσεις καταπόνησης απαγωγού για τις χειρότερες συνθήκες καταπόνησης. Μια
παράλληλη µεταβολή των καµπυλών παρατηρείται. Οι καταπονηµένες διατάξεις ήταν W = 16 µm και L = 2 µm.

Επειδή όπως φάνηκε από τα προηγούµενα η κλίση του νόµου µεταβολής της µορφής
~Αtn σε κλίµακα log-log είναι ίδια για όλες τις τάσεις καταπόνησης απαγωγού και για όλα τα
δείγµατα διαφορετικού εύρους καναλιού, συνάγεται ότι υπάρχει ένας κοινός µηχανισµός
καταπόνησης για τη χειρότερη συνθήκη και για όλα τα δείγµατα διαφορετικού εύρους. Είναι
γνωστό από πειράµατα καταπόνησης σε τυπικές διατάξεις MOS, ότι η κλίση n σε log-log
κλίµακα είναι σχεδόν ανεξάρτητη από την τάση VDS,stress και κυρίως εξαρτάται από το
µηχανισµό έγχυσης των θερµών φορέων, δηλαδή από την τάση VGS,stress [4.23]. Επειδή
σχεδόν για όλα τα δείγµατα που καταπονήθηκαν στην περιοχή Vth ≤ VGS,stress ≤ VDS,stress /2
(εκτός από κάποια δείγµατα τα οποία καταπονήθηκαν στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress /2)
η ποσοστιαία µεταβολή του ρεύµατος παρουσίασε προσεγγιστικά την ίδια κλίση (n ≈ 0.300.36), ο µηχανισµός καταπόνησης είναι κοινός όχι µόνο για τη χειρότερη συνθήκη
(συνήθως VGS,stress = Vth) σε όλα τα δείγµατα διαφορετικού εύρους, αλλά και για ολόκληρη
την περιοχή: Vth ≤ VGS,stress < VDS,stress /2. Επειδή στα δείγµατα εφαρµόστηκαν υψηλές
τάσεις απαγωγού και σχετικά χαµηλές τάσεις πόλωσης πύλης, ο υπεύθυνος µηχανισµός
υποβάθµισης είναι η γένεση διεπιφανειακών καταστάσεων λόγω θερµών οπών που
προκύπτουν από τα ζεύγη ηλεκτρονίων οπών που παράγονται λόγω ιονισµού
προσκρούσεων κοντά στον απαγωγό. Οι θερµές οπές που γεννούνται στην περιοχή
“πλάσµατος”, εγχέονται στο οξείδιο πύλης, δηµιουργώντας κυρίως διεπιφανειακές
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καταστάσεις λόγω της µεγάλης ενεργούς µάζας που διαθέτουν. Από το Σχήµα 4.19 που
δείχνει τις χαρακτηριστικές µεταφοράς ρεύµατος τάσης πύλης επιβεβαιώνεται ότι ο
κυρίαρχος µηχανισµός για όλα τα δείγµατα είναι ο DAHC και υποστηρίζεται από [4.19]: i)
την µικρή ολίσθηση των χαρακτηριστικών ρεύµατος στην περιοχή πάνω από το κατώφλι
(υψηλά ρεύµατα), η οποία έχει σαν αποτέλεσµα τη µικρή µεταβολή της τάσης κατωφλίου
και τη σηµαντική υποβάθµιση της µέγιστης διαγωγιµότητας Gm,max (λόγω γένεσης
διεπιφανειακών

καταστάσεων

και

ii)

την

απουσία

µεταβολής

(ολίσθησης)

των

χαρακτηριστικών στην περιοχή υποκατωφλίου. Στην περίπτωση της καταπόνησης υπό τη
συνθήκη VGS,stress = VDS/2, όπως προαναφέρθηκε παρουσιάστηκε άλλη κλίση. Η διαφορά
αυτή αποδόθηκε στην ανάµειξη των µηχανισµών καταπόνησης, η οποία και θα εξηγηθεί
διεξοδικά στην επόµενη ενότητα.

Normalized drain current [A/µm]

1E-7

Virgin
Stressed

1E-8

16 µm
1E-9

-6 -4 -2 0

2

4

6

8 10

8 µm

Gate bias voltage [V]
1E-10

2 µm

1E-11

Σχήµα 4.19: Κανονικοποιηµένες χαρακτηριστικές µεταφοράς των δειγµάτων poly-TFTs µε διάφορα εύρη καναλιού
(W = 2, 8 και 16 µm) και κοινού µήκους L = 2 µm. Η συνθήκη καταπόνησης που δείχνεται εδώ είναι: VGS,stress = Vth,
VDS,stress = 6.5 V.

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί, ότι και για αυτή την τεχνολογία διατάξεων δεν
παρουσιάζονται σηµαντικά φαινόµενα στένωσης καναλιού. Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά την
τάση κατωφλίου, οι µέγιστες διαφορές ήταν πολύ µικρές, στα όρια της διαφοροποίησης
από chip σε chip (chip-to-chip variation), ενώ οι κανονικοποιηµένες ως προς το εύρος
καναλιού W αρχικές τιµές της διαγωγιµότητας (Gm,max/W), ήταν ίδιες. Πρέπει να σηµειωθεί,
ότι τα ίδια αποτελέσµατα για τη συνθήκη VGS,stress = Vth (δηλαδή εντονότερη καταπόνηση
των δειγµάτων µε µικρότερο εύρος καναλιού) βρίσκονται για διαφορετική τεχνολογία (20
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Β2005) και παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7 κατά την ανάπτυξη του µοντέλου
καταπόνησης.
Σε ότι αφορά τον παράγοντα Α του νόµου Αtn (pre-power law factor), εκφράζει το
µέγεθος της καταπόνησης ή αλλιώς την ένταση της καταπόνησης [4.23] θερµών φορέων
και υπολογίστηκε από τα Σχήµατα 4.16, 4.17 και 4.18 µε γραµµική προσαρµογή και
εύρεση της τοµής, ξεχωριστά για κάθε τάση καταπόνησης απαγωγού. Στο Σχήµα 4.20
φαίνεται η ένταση της καταπόνησης (παράγοντας A) σε συνάρτηση του 1/VDS,stress για
δείγµατα διαφορετικού εύρους (W = 2, 8 και 16 µm). Από αυτό το γράφηµα γίνεται
αντιληπτό ότι η ένταση της καταπόνησης είναι µεγαλύτερη για δείγµατα µικρότερου εύρους
καναλιού για την περιοχή Vth ≤ VGS,stress ≤ VDS,stress /2. Ο παράγοντας A δεν παρουσιάζει
εξάρτηση από την τάση VGS,stress (όπως άλλωστε ήταν αναµενόµενο) και υπακούει σε έναν
νόµο της µορφής [4.23]:

A ∝ exp ( − α VDS,stress )
20.08554

A for various channel widths, W [µm]:

Magnitude of stress, A

7.38906

2
8
16

2.71828
1
0.36788
0.13534

α obtained after linear fitting
0.04979
0.01832

0.13

0.14

0.15

0.16

0.17

0.18

0.19

0.20

0.21

-1

1/VDS,stress [V ]

Σχήµα 4.20: Σχέση µεταξύ του µέτρου της υποβάθµισης (της έντασης της καταπόνησης) συναρτήσει 1/VDS,stress για
δείγµατα µε εύρη καναλιού W = 2, 8 και 16 µm.

Με τη διαδικασία προσαρµογής της γραφικής του A σε σχέση µε το 1/VDS,stress (Σχήµα
4.20) βρίσκεται ο παράγοντας α της προηγούµενης σχέσης, ο οποίος καλείται παράµετρος
τεχνολογικής διαδικασίας (technology process parameter) [19]. Αυτή η παράµετρος, ακόµα
και µε την εφαρµογή µιας κοινής συνθήκης καταπόνησης σε τρανζίστορ ίδιας γεωµετρίας
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αλλά διαφορετικής τεχνολογίας, µπορεί να λαµβάνει διαφορετικές τιµές. Συνεπώς, οι τιµές
που βρίσκονται για την παράµετρο α αναφέρονται στη συγκεκριµένη τεχνολογία, αλλά η
διαπίστωση ότι η παράµετρος αυτή είναι µεγαλύτερη για διατάξεις µε µεγαλύτερα εύρη
καναλιού, σηµαίνει γενικά (σε κάθε διάταξη οποιασδήποτε τεχνολογίας) ότι οι διατάξεις µε
µεγαλύτερα εύρη καναλιού παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις υποβάθµισης στην περιοχή
καταπόνησης Vth ≤ VGS,stress ≤ VDS,stress/2. Τα αποτελέσµατα που βρέθηκαν για την
παράµετρο α συνοψίζονται στον Πίνακα 4.2.
Εύρος καναλιού [µm]
Χρόνος καταπόνησης [s]

2

8

16

α

61

78

91

Πίνακας 4.2: Ποσοστιαία µεταβολή (%) της µέγιστης διαγωγιµότητας διατάξεων διαφορετικού εύρους.
Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = VDS,stress. (Σηµείωση: (-) αναφέρεται στη µείωση και το (+) στην αύξηση).

Ο χρόνος ζωής και οι παράµετροι αξιοπιστίας συνδέονται άµεσα µε τα φυσικά
φαινόµενα και τους µηχανισµούς, µε βάση και την παρατήρηση ότι ο µηχανισµός
καταπόνησης είναι κοινός. Πράγµατι, ο χρόνος γήρανσης (aging lifetime) ή χρόνος
εσφαλµένης λειτουργίας τ µιας διάταξης MOS µπορεί να εκφραστεί από την εµπειρική
σχέση:

τ ∝ exp ( b VDS,stress )
όπου b εξαρτάται από την παράµετρο α σύµφωνα µε τη σχέση: b = α/n.
Στο Σχήµα 4.21 φαίνεται η εξάρτηση της παραµέτρου του χρόνου γήρανσης b από το
εύρος καναλιού. Η παράµετρος b είναι µεγαλύτερη για δείγµατα µεγαλύτερου εύρους
καναλιού. Συνεπάγεται ότι ο χρόνος εσφαλµένης λειτουργίας για τα δείγµατα µικρότερου
εύρους είναι µικρότερος στην περιοχή Vth ≤ VGS,stress ≤ VDS,stress /2 σε σχέση µε τα δείγµατα
µεγαλύτερου εύρους καναλιού, αφού ο χρόνος γήρανσης µεγαλώνει (µικραίνει) όσο
µεγαλώνει (µικραίνει) η παράµετρος b.
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Parameter of stress b = α / n [V]

280

Parameter b versus W
lifetime ~ exp(b/VDS,stress)
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Σχήµα 4.21: Σχέση µεταξύ της παραµέτρου b της καταπόνησης (από την οποία ο χρόνος ζωής των διατάξεων
καθορίζεται) και το εύρος καναλιού W.
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Σχήµα 4.22: Κανονικοποιηµένη (ως προς το εύρος) αρχική τιµή του ρεύµατος απαγωγού συναρτήσει του εύρους
καναλιού (W = 2, 8 και 16 µm). Οι συνθήκες καταπόνησης που δείχνονται εδώ είναι: VGS,stress = Vth, VDS,stress = 6, 6.5,
7 V.
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Στο Σχήµα 4.22 φαίνεται η κανονικοποιηµένη τιµή του αρχικά µετρούµενου ρεύµατος
καταπόνησης ως προς το εύρος καναλιού (IDS,stress/W [A/µm]) σε συνάρτηση µε το χρόνο
καταπόνησης για δείγµατα µε εύρη καναλιού W = 2, 8 and 16 µm.
Παρατηρείται ότι το αρχικό κανονικοποιηµένο ως προς το εύρος ρεύµα καταπόνησης
απαγωγού (δηλαδή η πρώτη µέτρηση του ρεύµατος καταπόνησης) είναι µεγαλύτερο για τα
δείγµατα µε µικρότερο εύρος µε τη διαφορά µεταξύ των κανονικοποιηµένων ρευµάτων
καταπόνησης να µην είναι ανάλογη του λόγου του εύρους καναλιού ανάµεσα στα δείγµατα.
Το αρχικό ρεύµα καταπόνησης, είναι το ρεύµα κόρου πριν την υποβάθµιση των ηλεκτρικών
ιδοτήτων των δειγµάτων λόγω δράσης θερµών φορέων. Αν θεωρηθεί ότι οι περισσότεροι
φορείς που συνεισφέρουν στο ρεύµα αυτό βρίσκονται κυρίως πλησίον της διεπιφάνειας
Si/SiO2 (καθότι εκεί υπάρχουν τα ισχυρότερα επίπεδα αναστροφής λόγω κάθετου πεδίου
όπως προκύπτει και από την προσέγγιση της γραµµικής πτώσης (LVP) του πεδίου µέσα
στο υµένιο), τότε οι φορείς αυτοί θα είναι πιο θερµοί για τις διατάξεις µικρότερου εύρους
καναλιού, όπως µετρήθηκε και από το ρεύµα καταπόνησης (Σχήµα 4.22).
0.5

Channel width, W [µm]

0.0

2
8
16

Vth-Vth(VDS= 0.1 V) [V]
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-1.0
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Σχήµα 4.23: α) ∆ιαφορά της εξαγόµενης τάσης κατωφλίου στην περιοχή κόρου σε σχέση µε την τάση κατωφλίου
στη γραµµική περιοχή λειτουργίας για διάφορες τάσεις πόλωσης απαγωγού για δείγµατα διαφορετικού εύρους
καναλιού (W = 2, 8 και 16 µm). β) Φαινόµενο DIBL και sub-surface DIBL (ή punchthrough) και το ρεύµα φορτίου
χώρου.

Μια πιθανή ερµηνεία θα ήταν η συµµετοχή κάποιου φαινοµένου που θα συνέβαλλε
στην πιο βαθειά αγωγή των φορέων κατά τη διάρκεια των κύκλων της καταπόνησης
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(δηλαδή κατά τη διάρκεια εφαρµογής υψηλών πεδίων) για τα δείγµατα µεγαλύτερου εύρους
καναλιού. Η πιο βαθειά αγωγή των θερµών φορέων θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της
καταπόνησης η οποία προκαλείται στη διεπιφάνεια Si/SiO2 από την κίνησή τους (άρα και
των διεπιφανειακών καταστάσεων που δηµιουργούνται λόγω του µηχανισµού DAHC που
αποδείχτηκε ότι είναι κυρίαρχος). Επιπλέον, η κίνηση των φορέων σε µεγαλύτερο βάθος
µέσα στο υµένιο για τα δείγµατα µεγαλύτερου εύρους καναλιού θα µείωνε τα µεγάλα
επίπεδα ρεύµατος (λόγω της γραµµικής πτώσης του πεδίου µέσα στο υµένιο και της
µεγαλύτερης πυκνότητας παγίδων), ενώ ταυτόχρονα θα έπρεπε να µειώνει και την τάση
κατωφλίου στη περιοχή κόρου για τα µικρά ρεύµατα.
Η µείωση της τάσης κατωφλίου στον κόρο µετρήθηκε στα υπό εξέταση δείγµατα και
βρέθηκε µεγαλύτερη για τα δείγµατα µεγαλύτερου εύρους καναλιού, όπως φαίνεται στο
Σχήµα 4.23.α. Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι η διαφορά Vth,sat-Vth είναι πιο αρνητική για τα
δείγµατα µεγαλύτερου εύρους (µε τη διαφορά της τάσης κατωφλίου κόρου και γραµµικής
περιοχής λειτουργίας, αναιρούνται και τα ασθενή φαινόµενα στένωσης εύρους καναλιού τα
οποία µετρήθηκαν στη γραµµική περιοχή). Έχει δειχτεί ότι το φαινόµενο DIBL (Drain
Induced Barrier Lowering) το οποίο µετράται από το µέγεθος Vth,sat-Vth διαφοροποιείται µε
το εύρος καναλιού και ειδικότερα µικραίνει όσο µικραίνει το εύρος [4.24], το οποίο
συµφωνεί µε τα πειραµατικά δεδοµένα των υπό εξέταση διατάξεων (Σχήµα 4.23.α).
Πράγµατι, το φαινόµενο DIBL ή και η πιο ακραία περίπτωση του φαινοµένου διάτρησης
(punchthrough ή αλλιώς sub-surface DIBL [2.15]), κάνουν πιο βαθειά την αγωγή των
θερµών ηλεκτρονίων (Σχήµα 4.23.β) [4.19], µε αποτέλεσµα να µειώνεται η ζηµιά που
προκαλείται στη διεπιφάνεια Si/SiO2 από τις θερµές οπές που προέρχονται από τα ζεύγη
ηλεκτρονίων οπών λόγω ιονισµού προσκρούσεων από τα θερµά ηλεκτρόνια στην περιοχή
πλάσµατος κοντά στην επιφάνεια του υµενίου. Αυτό συµφωνεί: i) µε τα συµπεράσµατα
άλλων εργασιών (θεωρητικών και πειραµατικών), σύµφωνα µε τα οποία ο ιονισµός
προσκρούσεων µειώνεται σε µεγαλύτερα πάχη υµενίων [2.4], ii) µε τα πειραµατικά
αποτελέσµατα όπως παρουσιάστηκαν στα Σχήµατα 4.11, 4.12 και 4.13, αφού µπορεί να
θεωρηθεί ότι η ένταση της υποβάθµισης εξαρτάται από µια ενεργό τάση καταπόνησης
πύλης VGS,stress,eff = VGS,stress-Vth,sat η οποία για τα δείγµατα µεγαλύτερου εύρους (πιο
αρνητικό Vth,sat) είναι µεγαλύτερη µε συνέπεια τη µείωση της υποβάθµισης (τιµές
υποβάθµισης που αντιστοιχούν σε πιο θετικές τιµές του οριζοντίου άξονα των Σχηµάτων
4.11-4.13).
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Τέλος, η συσχέτιση της εξάρτησης της καταπόνησης από το εύρος καναλιού µε άλλα
φαινόµενα που εξαρτώνται από το εύρος καναλιού όπως τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης και
αιωρούµενου σώµατος δεν µπορεί να γίνει σε αυτή την περιοχή καταπόνησης VGS,stress =
Vth για τα συγκεκριµένα δείγµατα για τους λόγους που θα αναφερθούν.
Συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης, αν υπήρχαν (και σύµφωνα
µε τα όσα αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα) θα είχαν σαν αποτέλεσµα τη
µεγαλύτερη υποβάθµιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών δειγµάτων µε µεγαλύτερα εύρη
καναλιού. Η συνθήκη καταπόνησης VGS,stress = Vth και το σχετικά µικρό εύρος καναλιού των
διατάξεων που εξετάζονται σε αυτή την ενότητα (W = 2, 8 και 16 µm), δεν επιτρέπουν την
ανάπτυξη µεγάλων ρευµάτων καταπόνησης και άρα δεν συντελούν στην έντονη παρουσία
φαινοµένων αυτοθέρµανσης. Όπως θα δειχτεί στο Κεφάλαιο 7, µόνο σε διατάξεις µε πολύ
µεγάλα εύρη καναλιού (π.χ. W = 100 µm) είναι πιθανή η εµφάνιση φαινοµένων
αυτοθέρµανσης στη συνθήκη VGS,stress = Vth.
Σε ότι αφορά τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος, από τη θεωρία είναι γνωστό ότι η
εµφάνισή τους προέρχεται από τη συγκέντρωση οπών στο σώµα του υµενίου πλησίον της
πηγής (η πηγή έχει χαµηλότερο δυναµικό από τον απαγωγό κατά τη διάρκεια της
καταπόνησης). Ωστόσο, από τα πειραµατικά δεδοµένα βρέθηκε ότι ο κύριος µηχανισµός
καταπόνησης στη συνθήκη VGS,stress = Vth ήταν λόγω γένεσης καταστάσεων στη διεπιφάνεια
Si/SiO2 από θερµές οπές. Εκτός των πειραµατικών δεδοµένων, η συγκεκριµένη συνθήκη
καταπόνησης, λόγω των σχετικά χαµηλών τάσεων πόλωσης πύλης (VGS,stress = Vth), ευνοεί
την κίνηση οπών προς τη διεπιφάνεια και όχι προς το υπόστρωµα. Επιπλέον, επειδή: i) το
εύρος καναλιού των διατάξεων που εξετάστηκαν είναι σχετικά µικρό για την εµφάνιση
φαινοµένων αιωρούµενου σώµατος σύµφωνα και µε τις αναφορές [4.9], ii) τα φαινόµενα
αιωρούµενου σώµατος θα ήταν πιο έντονα σε δείγµατα µεγαλύτερου εύρους αυξάνοντας
τον ιονισµό προσκρούσεων όπως έχει αποδειχτεί σε άλλες εργασίες [5.3], µε αντίθετα
πειραµατικά αποτελέσµατα από αυτά που µετρήθηκαν ως προς την επίδραση του εύρους
καναλιού, τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος δεν επηρεάζουν αυτή την περιοχή
καταπόνησης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µόνο στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 (η οποία θα
διερευνηθεί διεξοδικά στην επόµενη ενότητα και η οποία, όπως αναφέρθηκε και κατά τη
διερεύνηση του µέγιστου σηµείου καταπόνησης, δείχνει µια ανάµειξη µηχανισµών), η
πιθανή όπως θα δειχτεί συγκέντρωση οπών στο υπόστρωµα θα ήταν δυνατό να
δικαιολογήσει την ύπαρξη FBEs.
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Στο Σχήµα 4.24 φαίνεται η µεταβολή της τάσης κατωφλίου σα συνάρτηση της
ποσοστιαίας µεταβολής της µέγιστης διαγωγιµότητας για όλα τα δείγµατα διαφορετικού
εύρους καναλιού για τις συνθήκες VGS,stress = Vth και VDS,stress/5, µε VDS,stress = 6.5 V. Στο
γράφηµα αυτό παρατηρείται σηµαντική συνεχόµενη µείωση της διαγωγιµότητας (σε
απόλυτες τιµές) και µικρή συνεχόµενη αύξηση της τάσης κατωφλίου. Η σχέση των
µεταβολών των δύο ηλεκτρικών παραµέτρων (Vth και Gm,max) δεν εξαρτάται από το χρόνο
καταπόνησης, αλλά από τις σχετικές τους τιµές δηλαδή από την ένταση του µηχανισµού
καταπόνησης. Για αυτό οι µεταβολές που αντιστοιχούν στις διατάξεις µεγαλύτερου εύρους
αντιστοιχούν στα σηµεία πιο κοντά στην αρχή των αξόνων (µικρότερες υποβαθµίσεις). Η
υποβάθµιση εκφράζεται από την αρχική µείωση της διαγωγιµότητας χωρίς σηµαντικές
µεταβολές της τάσης κατωφλίου, ενώ στη συνέχεια και η σηµαντική µεταβολή της τάσης
κατωφλίου

αποδεικνύει

διεπιφανειακών

ότι:

καταστάσεων,

i)

ο
οι

µηχανισµός
οποίες

καταπόνησης

αρχικά

κυρίως

είναι

η

επηρεάζουν

δηµιουργία
µόνο

τη

διαγωγιµότητα, ενώ στη συνέχεια όσο η καταπόνηση συνεχίζεται, οι δηµιουργούµενες
διεπιφανειακές καταστάσεις αυξάνονται µε αποτέλεσµα να αυξάνουν την τάση κατωφλίου
(όταν έχουν δηµιουργηθεί τόσες διεπιφανειακές καταστάσεις ώστε η διαγωγιµότητα να
υποβαθµίζεται κατά 15-20%), ii) η επιλογή του ρεύµατος στην κατάσταση ισχυρής
αναστροφής σαν παραµέτρου παρακολούθησης της καταπόνησης στη συνθήκη αυτή
[4.19, 4.22] εµπεριέχει τις µεταβολές και των δύο µεγεθών, χωρίς να επηρεάζεται από την
αλληλοεξάρτησή τους ούτε και

από την

χωρική έκταση της καταπόνησης. Η

αλληλοεξάρτηση των παραµέτρων φαίνεται από το Σχήµα 4.24, όπου αν υπολογίζονταν ο
νόµος µεταβολής για τα πρώτα σηµεία (πρίν την υποβάθµιση της διαγωγιµότητας κατά 15 20 %), θα εξάγονταν διαφορετικά συµπεράσµατα ως προς τους µηχανισµούς όχι µόνο ως
προς τις δύο παραµέτρους (Vth και Gm,max) αλλά και ως προς την κάθε παράµετρο
ξεχωριστά (πρίν και µετά την υποβάθµιση της διαγωγιµότητας κατά 15 - 20 %). Επίσης,
µετά από την κατακόρυφη γραµµή του διαγράµµατος στο Σχήµα 4.24, η σχετική µεταβολή
των δύο µεγεθών δεν είναι ένα προς ένα. Αυτό δείχνει ότι και η χωρική κατανοµή των
διεπιφανειακών παγίδων δεν είναι οµοίοµορφη [4.25], κάτι που πρέπει να λαµβάνεται
υπόψη για τον καθορισµό των επιδόσεων αξιοπιστίας. Αν θεωρηθεί επιπλέον ότι η
δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων εκτείνεται µε την πάροδο της καταπόνησης µε
τον ίδιο ρυθµό (νόµο) από τον απαγωγό στην πηγή, τότε συνάγεται ότι οι διεπιφανειακές
καταστάσεις αρχίζουν να µεταβάλλουν καθοριστικά την τάση κατωφλίου, όταν η περιοχή
όπου δηµιουργούνται εντοπίζεται χωρικά περίπου στο 1/5 του καναλιού. Ωστόσο, το
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συµπέρασµα αυτό είναι καθαρά ποιοτικό και η χωρική κατανοµή των διεπιφανειακών
καταστάσεων που γεννούνται στη συνθήκη αυτή θα εκτιµηθεί από το αναπτυγµένο µοντέλο
που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 7.
VDS,stress = 6.5 V
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Σχήµα 4.24: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου συναρτήσει της ποσοστιαίας µεταβολής της µέγιστης διαγωγιµότητας
για τρεις γεωµετρίες. Οι συνθήκες καταπόνησης που δείχνονται εδώ είναι: VGS,stress = Vth, VDS,stress /5 για VDS,stress =
6.5 V.

Αντίστοιχα διαγράµµατα (που δε δείχνονται εδώ, αλλά παρουσιάζουν την ίδια µορφή
µε αυτό του Σχήµατος 4.24) έχουν πραγµατοποιηθεί για κάθε ένα δείγµα συγκεκριµένου
εύρους καναλιού ξεχωριστά, µε παράµετρο όλες τις συνθήκες καταπόνησης. Σε αυτά τα
γραφήµατα παρατηρείται µεγάλη συσσώρευση των πειραµατικών σηµείων πάνω στην ίδια
καµπύλη: α) τα σηµεία που αντιστοιχούν στις συνθήκες µικρότερης καταπόνησης
(VDS,stress/3 και VDS,stress/2) βρίσκονται κοντά στην αρχή των αξόνων παρουσιάζοντας µια
ελαφρά άνοδο στην τάση κατωφλίου, β) ενώ τα σηµεία που αντιστοιχούν στις συνθήκες
έντονης καταπόνησης (VGS,stress = Vth, VDS,stress/5) βρίσκονται πέρα από το σηµείο 15-20%
του οριζόντιου άξονα, επιβεβαιώνοντας ότι ο µηχανισµός είναι κοινός και ότι το εύρος
επιδρά µε έναν τρόπο ανάλογο µε τη συνθήκη καταπόνησης µόνο στην ένταση εµφάνισης
του µηχανισµού.
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§4.1.3. Σύνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2: Ανάµειξη µηχανισµών και ο ρόλος των κοκκωδών
ορίων.
§4.1.3.1. Σύνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 και ανάµειξη µηχανισµών.

Σε πειράµατα καταπόνησης διατάξεων MOS στα οποία µετράται το ρεύµα πύλης σε
σχέση µε την τάση πύλης για τάσεις καταπόνησης πλησίον της συνθήκης VGS,stress =
VDS,stress/2, έχει βρεθεί ότι ο κυρίαρχος µηχανισµός καταπόνησης είναι η δηµιουργία
διεπιφανειακών καταστάσεων λόγω δράσης θερµών οπών ή θερµών ηλεκτρονίων που
έχουν δηµιουργηθεί από ιονισµό προσκρούσεων (DAHC), συνήθως σε τάσεις λίγο
µικρότερες ή ίσες µε την VGS,stress = VDS,stress/2. Επιπλέον, έχει βρεθεί ότι πιθανή είναι και η
έγχυση θερµών ηλεκτρονίων καναλιού (CHE) για τάσεις λίγο µεγαλύτερες από τη συνθήκη
VGS,stress = VDS,stress/2, δίνοντας σηµαντικά ρεύµατα πύλης [2.90]. Συγκεκριµένα, για τον
πρώτο µηχανισµό (DAHC) σε αυτή τη συνθήκη, έχουν βρεθεί δύο κορυφές στο µετρούµενο
ρεύµα πύλης, το οποίο (ρεύµα) δηµιουργείται από τους φορείς που εγχέονται στο οξείδιο
και φτάνουν στην πύλη: η µια κορυφή πολύ πιο κοντά στην τιµή VGS,stress = VDS,stress/2,
αντιστοιχεί στην έγχυση ηλεκτρονίων και δίνει υψηλότερες τιµές ρεύµατος πύλης και
µέγιστο ρεύµα οπών στο υπόστρωµα (µέγιστη συνθήκη καταπόνησης για το µηχανισµό
DAHC) και η δεύτερη κορυφή σε λίγο µικρότερες τιµές τάσεις πύλης και αντιστοιχεί σε
έγχυση οπών, δίνοντας χαµηλότερες τιµές ρεύµατος πύλης. Το ρεύµα οπών στην πύλη
γίνεται σηµαντικό κυρίως για µεγάλες τάσεις απαγωγού, αφού ο φραγµός δυναµικού
Si/SiO2 για τις οπές είναι περίπου 1.3 eV πιο µεγάλος σε σχέση µε τα ηλεκτρόνια (4.5 eV
έναντι 3.2 eV). Επιπλέον, η έγχυση οπών σε σχέση µε την έγχυση ηλεκτρονίων έχει
εκτιµηθεί 2000 φορές πιο αποδοτική στη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων [2.91].
Συµπερασµατικά, στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2, η αποδεκτή άποψη είναι ότι
κυρίαρχος µηχανισµός στις τυπικές MOS διατάξεις είναι η έγχυση ηλεκτρονίων στο οξείδιο
και οπών στο υπόστρωµα µε το µηχανισµό DAHC.
Από την προηγούµενη ανάλυση για τα poly-TFT [4.19], διαπιστώθηκε ότι κυρίαρχοι
µηχανισµοί για µεγάλες και µικρές τιµές της τάσης πύλης VGS,stress παραµένουν ίδιοι (CHE
και DAHC), µε τη χειρότερη συνθήκη καταπόνησης VGS,stress = Vth για το µηχανισµό DAHC
να είναι διαφορετική από τις τυπικές MOS διατάξεις και να οφείλεται στις θερµές οπές.
Αυτή η διαφορά αποδόθηκε στο ότι τα υµένια των poly-TFTs είναι σχεδόν ενδογενή.
Επιπλεόν, διαπιστώθηκε από τη διερεύνηση του µέγιστου σηµείου καταπόνησης στην
περιοχή Vth § VGS,stress § VDS,stress/2 ότι στη συνθήκη καταπόνησης VGS,stress = VDS,stress/2: α)
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η υποβάθµιση ελαχιστοποιείται (αντίθετα µε τις τυπικές MOS διατάξεις, στις οποίες η
γένεση διεπιφανειακών καταστάσεων γίνεται µέγιστη), β) υπάρχει ανάµειξη µηχανισµών,
αφού η κλίση των µεγεθών αλλάζει σε σχέση µε τις υπόλοιπες συνθήκες της ίδιας
περιοχής. Ωστόσο, η επίδραση της παραµέτρου του εύρους δεν έχει διερευνηθεί στη
συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2, όχι µόνο για τα poly-TFTs, αλλά ούτε και για τα τυπικά
MOSFET.
Σε αυτή την ενότητα, θα διερευνηθεί η επίδραση του εύρους στην ανάµειξη των
µηχανισµών καταπόνησης δειγµάτων που υπόκεινται στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2
[4.26]. Τα δείγµατα που παρουσιάζονται ανήκουν σε δύο οικογένειες: α) στην οικογένεια 20
Β2005, µε µήκος καναλιού 1 µm και διάφορα εύρη καναλιού W = 4, 8, 16, 32 και 100 µm,
προσανατολισµού Χ και Υ τα οποία καταπονήθηκαν µε VDS,stress = 6 V και β) στην
οικογένεια Β2006 µε µήκος καναλιού 2 µm και εύρος καναλιού W = 2 µm, τα οποία
καταπονήθηκαν µε VDS,stress = 6.75, 7 και 7.25 V. Στα δείγµατα 20 Β2005, θα διερευνηθεί
και ο ρόλος των κοκκωδών ορίων στην καταπόνηση (ο προσανατολισµός του καναλιού ως
προς αυτά). Η επιλογή αυτών των δειγµάτων και στη συγκεκριµένη συνθήκη για τη
διερεύνηση του ρόλου των κοκκωδών ορίων στην υποβάθµιση, θα αποσαφηνιστεί στη
συνέχεια.
Στα Σχήµατα 4.25 α και β, φαίνονται οι χαρακτηριστικές µεταφοράς για δύο δείγµατα
διαφορετικού εύρους, που έχουν καταπονηθεί στη συνθήκη VGS,stress = 3 V, VDS,stress = 6 V
και το κανάλι τους είναι σε παράλληλο προσανατολισµό διευθετηµένο ως προς τα κοκκώδη
όρια (Χ-προσανατολισµός). Στην περίπτωση του δείγµατος µε στενότερο εύρος καναλιού
(Σχήµα 4.25.α) παρατηρείται µικρή ολίσθηση των χαρακτηριστικών προς τις θετικές τιµές
της τάση πύλης µε την πάροδο του χρόνου καταπόνησης και µια παραµόρφωση για τις
µεγάλες τιµές ρεύµατος. Στην περίπτωση του δείγµατος µε µεγαλύτερο εύρος καναλιού
(Σχήµα 4.25.β) παρατηρείται µια µεγάλη παράλληλη ολίσθηση προς τις θετικές τιµές τάσης
πύλης ακόµα και χρόνους καταπόνησης 100 s. Επιπλέον, οι χαρακτηριστικές µεταφοράς
IDS-VGS σε γραµµικό κατακόρυφο άξονα (µορφή lin-log), δείχνουν ότι και για τα µεγάλα
ρεύµατα υπάρχει µια σηµαντικότερη µεταβολή των ρευµάτων για δείγµατα µε µεγαλύτερο
εύρος καναλιού. Εποµένως, και στην περίπτωση καταπόνησης µε τη συνθήκη VGS,stress =
VDS,stress/2, φαίνεται: i) εξάρτηση της καταπόνησης από το εύρος καναλιού, ii) τα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των διατάξεων µε µεγαλύτερα εύρη υποβαθµίζονται πιο έντονα. Η δεύτερη
παρατήρηση συµφωνεί µε τα αποτελέσµατα της εργασίας [4.27] για TFTs a:SiH/nc-Si:H.
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Σχήµα 4.25: Χαρακτηριστικές µεταφοράς µιας διάταξης TFT Χ-προσανατολισµού µε υµένιο κρυσταλλοποιηµένο µε
τη χρήση µιας ριπής µε L = 1 µm µετά από καταπόνηση στη συνθήκη: VGS,STRESS = VDS,STRESS/2= 3 V: α. W=8µm β.
W=100 µm.
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Σχήµα 4.26: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου κατά τη διάρκεια καταπόνησης δειγµάτων µε διάφορα εύρη καναλιού
W = 4, 8, 16, 32 και 100 µm και µήκους L =1 µm, µε επιµήκη υµένια, µε το κανάλι προσανατολισµένο παράλληλα
στα κοκκώδη όρια. Συνθήκη καταπόνησης: VGS,STRESS = 3 V, VDS,STRESS= 6 V.

Στο Σχήµα 4.26 φαίνεται η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου για τα ίδια δείγµατα µε
διαφορετικό εύρος καναλιού. Παρατηρείται µια αύξηση της τάσης κατωφλίου η οποία
πραγµατοποιείται σταδιακά πιο γρήγορα για τα δείγµατα µε µεγαλύτερα εύρη καναλιού. Το
µέτρο της θετικής µεταβολής της τάσης κατωφλίου, κλιµακώνεται µε το εύρος καναλιού για
µια δεδοµένη χρονική στιγµή καταπόνησης. Στα δείγµατα µε µικρότερο εύρος (W = 4 και 8
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µm), πριν την άνοδο της τάσης κατωφλίου παρατηρείται αρχικά µια πτώση, που διαρκεί για
πολλούς κύκλους καταπόνησης. Στα δείγµατα µεγάλου εύρους, η αρχική πτώση είναι µικρή
και περιορίζεται σε έναν µε δύο κύκλους καταπόνησης.
Επιπλέον, φαίνονται δύο κλίσεις της τάσης κατωφλίου ∆Vth µε το λογαριθµικό χρόνο
καταπόνησης για κάθε δείγµα [4.28]. Οι δύο κλίσεις φανερώνουν δύο µηχανισµούς. Η
πρώτη κλίση δείχνει εξαρτώµενη από το εύρος (για τα µικρότερα δείγµατα είναι αρνητική)
και είναι σταδιακά µεγαλύτερη για τα δείγµατα µεγαλύτερου εύρους καναλιού [4.26]. Η
δεύτερη κλίση είναι ~0.32 και ανεξάρτητη του εύρους. Η άνοδος της τάσης κατωφλίου στα
δείγµατα µεγάλου εύρους µπορεί να αποδοθεί σε έγχυση και παγίδευση ηλεκτρονίων, ενώ
η µείωση της τάσης κατωφλίου για τα δείγµατα µικρότερου εύρους µπορεί να αποδοθεί σε
έγχυση και παγίδευση οπών. Αυτοί οι µηχανισµοί κατά τις πρώτες χρονικές στιγµές της
καταπόνησης εξαρτώνται από το εύρος. Μετά από ένα χρονικό σηµείο µετάβασης το οποίο
είναι κλιµακούµενο µε το εύρος, παρουσιάζεται η δεύτερη κλίση (για τους µεγάλους
χρόνους καταπόνησης), η οποία είναι κοινή για όλα τα δείγµατα διαφορετικού εύρους
(αύξηση της τάσης κατωφλίου).
Στο Σχήµα 4.27, φαίνεται η ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας σε
συνάρτηση του χρόνου καταπόνησης για τα ίδια δείγµατα. Και από το Σχήµα αυτό,
παρατηρείται ότι τα δείγµατα µε W = 16, 32 και 100 µm προυσιάζουν κοινή συµπεριφορά,
που είναι η αρχική απότοµη άνοδος της Gm,max (“overshoot”) µέχρι ένα µέγιστο που
κλιµακώνεται µε το πλάτος καναλιού (ως προς το µέτρο και ως προς το χρόνο που
παρουσιάζεται) και στη συνέχεια µείωση. Αυτή η απότοµη άνοδος της διαγωγιµότητας στη
βιβλιογραφία έχει αποδοθεί στη µείωση του ενεργού µήκους του καναλιού, λόγω έγχυσης
και παγίδευσης οπών [2.4, 4.29]. Ωστόσο, η ποσοστιαία µεταβολή κατά 65% για τη διάταξη
µε W = 100 µm είναι πολύ µεγάλη για να αποδοθεί σε αυτό το φαινόµενο (το οποίο καλείται
channel shortening). Άλλωστε, η µείωση της τάσης κατωφλίου στα δείγµατα µεγάλου
εύρους αποδόθηκε στην έγχυση και παγίδευση θερµών ηλεκτρονίων, τα οποία ως γνωστό
έχουν µικρή απόδοση στη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων. Στην περίπτωση των
διατάξεων µικρότερου εύρους καναλιού (W = 4 και 8 µm), η µέγιστη διαγωγιµότητα
παρουσιάζει µια συνεχή πτώση κατά τη διάρκεια της καταπόνησης η οποία µπορεί να
αποδοθεί στην έγχυση οπών και στη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων. Και πάλι
(όπως στην περίπτωση της τάσης κατωφλίου), η αρχική αύξηση της µέγιστης
διαγωγιµότητας παρουσιάζεται κλιµακούµενη µε το εύρος, ενώ η µείωση είναι κοινή για όλα
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τα δείγµατα, ανεξάρτητη του εύρους. Είναι αξιοσηµείωτο, ότι το σηµείο στο οποίο
παρατηρείται η µεταβολή της διαγωγιµότητας για τα δείγµατα µε W = 32 και 100 µm
σχεδόν ταυτίζεται χρονικά µε το σηµείο που παρατηρείται η δεύτερη κλίση στο διάγραµµα
∆Vth συναρτήσει log(t) (Σχήµα 4.26).
X direction
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Σχήµα 4.27: Ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας κατά τη διάρκεια καταπόνησης δειγµάτων µε
διάφορα εύρη καναλιού W = 4, 8, 16, 32 και 100 µm και µήκους L =1 µm, µε επιµήκη υµένια, µε το κανάλι
προσανατολισµένο παράλληλα στα κοκκώδη όρια. Συνθήκη καταπόνησης: VGS,STRESS = 3 V, VDS,STRESS= 6 V.

Από τις προηγούµενες παρατηρήσεις, προκύπτει ότι υπάρχει ανάµειξη µηχανισµών
(έγχυση οπών και ηλεκτρονίων αντίστοιχα για δείγµατα µικρότερου και µεγαλύτερου
εύρους). Επίσης, φαίνεται µια αντίφαση ως προς τα συµπεράσµατα που εξάγονται για την
ερµηνεία της υποβάθµισης της τάσης κατωφλίου και της µέγιστης διαγωγιµότητας για τα
δείγµατα µεγάλου εύρους: i) για την τάση κατωφλίου υποτέθηκε έγχυση ηλεκτρονίων, ii) για
την µέγιστη διαγωγιµότητα αυτή η έγχυση δεν µπορεί να εξηγήσει τη µεγάλη αύξησή της
που εξαρτάται από το εύρος του καναλιού.
Η αντίφαση αυτή µπορεί να ερµηνευθεί [4.26] λαµβάνοντας υπόψη τα φαινόµενα
αιωρούµενου σώµατος τα οποία εξαρτώνται από το εύρος καναλιού σύµφωνα µε άλλες
εργασίες και την ανάµειξη των µηχανισµών καταπόνησης στη συγκεκριµένη συνθήκη, µε
τρόπο που αναλύεται παρακάτω.
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Αν υποτεθεί ότι στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 υπάρχει ανάµειξη των µηχανισµών
CHE και DAHC, τότε αν θεωρηθεί ότι θερµά ηλεκτρόνια εγχέονται λόγω ιονισµού
προσκρούσεων (µηχανισµός DAHC) ή απευθείας από το κανάλι (µηχανισµός CHE) στις
διατάξεις µεγάλου εύρους, τότε στην πρώτη περίπτωση θερµές οπές που προκύπτουν από
τα ζεύγη ηλεκτρονίων οπών θα πρέπει να ωθούνται προς το υπόστρωµα (Σχήµα 4.28.α),
ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο µηχανισµός θα είναι ίδιος µε την περίπτωση VGS,stress =
VDS,stress [4.26].

Σχήµα 4.28: α) Προτεινόµενος µηχανισµός έγχυσης των ηλεκτρονίων προς τη διεπιφάνεια και των οπών προς το
σώµα πλησίον της διάχυσης στη συνθήκη καταπόνησης VGS,STRESS = VDS,STRESS/2, η οποία προκαλεί ιονισµό
προσκρούσεων. β) Οι οπές που συσσωρεύονται στο υπόστρωµα έχουν ως αποτέλεσµα την αύξηση του δυναµικού
του σώµατος και τη δηµιουργία µηχανισµών ενίσχυσης του ρεύµατος, µε συνέπεια την αύξηση του ιονισµού
προσκρούσεων. Αυτό είναι γνωστό ως φαινόµενο αιωρούµενου σώµατος.

Η ώθηση των θερµών οπών προς το υπόστρωµα, σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή
προς την οποία ωθούνται τα ηλεκτρόνια (προς τη διεπιφάνεια Si/SiO2), ευνοείται από στη
συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 και έχει σαν αποτέλεσµα την εµφάνιση φαινοµένων
αιωρούµενου σώµατος (Σχήµα 4.28 α και β). Τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος είναι
γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι αυξάνονται µε την αύξηση του εύρους καναλιού [3.7, 4.9,
5.3] και έχουν ως συνέπεια την ενίσχυση του ρεύµατος καναλιού (Ich στο Σχήµα 4.28.α)
συµβάλλοντας στην αύξηση του ιονισµού προσκρούσεων, όπως αναφέρθηκε και στο
θεωρητικό µέρος της εργασίας (Κεφάλαιο 2). Η αύξηση του εύρους του καναλιού της
διάταξης MOS, ισοδυναµεί µε αύξηση του κέρδους ρεύµατος του παρασιτικού διπολικού
τρανζίστορ, που λειτουργεί σα βρόχος ανάδρασης (ενίσχυσης) του ρεύµατος καναλιού του
τρανζίστορ MOS [2.108, 2.111, 4.30-4.32]. Η µείωση των FBEs σε δείγµατα µικρότερου
εύρους καναλιού εξηγείται από [4.9]: i) την τοπική µείωση του πάχους του υµενίου πλησίον
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των άκρων, οδηγώντας σε υµένια πιο κοντά στη λειτουργία FD ii) µείωση του χρόνου ζωής
των φορέων στα άκρα της διάταξης, γ) µείωση της νόθευσης πλησίον των άκρων του
καναλιού συντελεί στη µείωση του ενδογενούς δυναµικού (πηγής-σώµατος) [4.30] και στην
επακόλουθη µετακίνηση των φορέων µειονότητας (οπών για nMOS) από το σώµα.
Έτσι, η έγχυση των ηλεκτρονίων θα είναι πιο έντονη λόγω εντονότερου ιονισµού [5.3]
προσκρούσεων ή/και λόγω µεγαλύτερου ρεύµατος καναλιού και απευθείας έγχυσης των
ηλεκτρονίων καναλιού στο Si/SiO2 στις διατάξεις µεγαλύτερου εύρους, εξαιτίας των
σηµαντικότερων φαινοµένων αιωρούµενου σώµατος. Ως αποτέλεσµα, τα θερµά ηλεκτρόνια
εγχέονται προς τη διεπιφάνεια και παγιδεύονται στο οξείδιο, αυξάνοντας την τάση
κατωφλίου κυρίως λόγω της παγίδευσής τους και δηµιουργώντας καταστάσεις τύπου
αποδέκτη [4.22] στη διεπιφάνεια Si/SiO2 λόγω της µεγάλης ενέργειας που έχουν αποκτήσει
από τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος. Οι καταστάσεις αυτές έχουν και σαν
αποτέλεσµα την απότοµη αύξηση της µέγιστης διαγωγιµότητας 4.26 (ή εναλλακτικά του
ρεύµατος Ion σε συµφωνία και µε την εργασία [4.22]).
Η ύπαρξη των φαινοµένων αιωρούµενου σώµατος, στη βιβλιογραφία [2.10, 2.104]
µετράται και επιβεβαιώνεται άµεσα ή έµµεσα, κυρίως µε: i) τη χρήση δοµών µε επαφή στο
υπόστρωµα (body contact), που είναι η πιο άµεση µέτρηση, ii) µε τις χαρακτηριστικές ΙDSVGS στη µη γραµµική περιοχή λειτουργίας (VDS>0.1 V) και το άνοιγµα των τρανζίστορ
ακόµα και για µικρές τάσεις πύλης (single transistor latch) [2.10, 4.33-4.35], λόγω της
εκθετικής εξάρτησης του ρεύµατος από το δυναµικό του σώµατος (body potential), iii) από
τις χαρακτηριστικές εξόδου (IDS-VDS) και την καµπύλωση (kink) την οποία παρουσιάζουν,
iv) µε άλλες µεθόδους όπως µε δοµές πέντε ακροδεκτών ή µε µετρήσεις θορύβου 1/f2 σε
κρυογενική λειτουργία των τρανζίστορ. Στην παρούσα εργασία δε χρησιµοποιήθηκε η
πρώτη ούτε η τέταρτη µέθοδος λόγω έλλειψης δοµών (π.χ. µε επαφή στο υπόστρωµα) και
υποδοµής. Ωστόσο, από τις µετρήσεις χαρακτηριστικών IDS-VGS (µεταφοράς αλλά στη µη
γραµµική περιοχή) και εξόδου σε συνδυασµό µε την ανάλυση των αποτελεσµάτων της
καταπόνησης η οποία προηγήθηκε, η παρουσία φαινοµένων αιωρούµενου µπορεί να
υποστηριχθεί στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2, λόγω της ώθησης των οπών στο
υπόστρωµα.
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Σχήµα 4.29: Χαρακτηριστικές µεταφοράς για poly-TFT µε εύρη καναλιού 100 και 16 µm αντίστοιχα. Φαίνεται
καθαρά η απότοµη αύξηση της υποκατώφλιας κλίσης και η απώλεια ελέγχου της τάσης πύλης (single transistor
latch) ακόµα και για αρνητικές τιµές της.

Στο Σχήµα 4.29 φαίνονται οι χαρακτηριστικές ΙDS-VGS για δύο τρανζίστορ µε εύρη W =
100 και 16 µm και κοινό µήκος L = 1 µm. Και από τα δύο Σχήµατα, φαίνεται [2.10] ότι στην
υποκατώφλια περιοχή λειτουργίας, το τρανζίστορ ανοίγει (άγει) πιο γρήγορα για σταδιακά
µεγαλύτερες τιµές τάσης απαγωγού, δηλαδή η παράµετρος S µικραίνει. Επίσης, η τάση
πύλης στην οποία παρατηρείται η απότοµη αύξηση του ρεύµατος µικραίνει για µεγαλύτερες
τιµές της τάσης απαγωγού ενώ το ρεύµα στην κατάσταση αποκοπής (Ioff) µεγαλώνει για
σταδιακά µεγαλύτερες τιµές της τάσης απαγωγού. Τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά
έχουν αποδοθεί στην ύπαρξη φαινοµένων αιωρούµενου σώµατος. Σε ότι αφορά τη
σύγκριση µεταξύ των διατάξεων διαφορετικού εύρους, τα φαινόµενα παρουσιάζονται πιο
έντονα στο δείγµα µε W = 100 µm σε σχέση µε το W = 16 µm. Αυτό φαίνεται καθαρά, αρκεί
να παρατηρηθεί ότι για VDS = 6 V (που είναι η συνθήκη καταπόνησης των δύο διατάξεων),
στο δείγµα µε W = 100 µm το τρανζίστορ βρίσκεται διαρκώς σε κατάσταση αγωγής, ενώ
για το δείγµα µε W = 16 µm παρατηρείται µόνο η απότοµη αύξηση της κλίσης. Μάλιστα,
στην περίπτωση του W = 100 µm, ακόµα και για VGS < 0 V, το τρανζίστορ δε βρίσκεται σε
κατάσταση αποκοπής, δηλαδή η τάση πύλης αποτυγχάνει να ελέγχξει τη λειτουργία του.
Αυτή η περίπτωση φαινοµένου αιωρούµενου σώµατος καλείται κλείδωµα του τρανζίστορ
σε κατάσταση αγωγής (single transistor latch) [2.10, 2.108].
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Στο Σχήµα 4.30 δείχνονται οι χαρακτηριστικές IDS-VDS κανονικοποιηµένες ως προς τα
εύρη δύο διατάξεων W = 32 και 100 µm. Φαίνεται µια απότοµη αύξηση του ρεύµατος
κόρου για µεγάλες τάσεις απαγωγού (VDS = 4 εώς 6 V) για το δείγµα µε W = 100 µm. Αυτό
το φαινόµενο (kink effect) [2.10, 2.112]

έχει παρατηρηθεί και σε δείγµατα SOI. Στην

περιοχή κόρου, οι φορείς του καναλιού γεννούν ζεύγη ηλεκτρονίων-οπών λόγω ιονισµού
προσκρούσεων. Λόγω της µεγάλης θετικής τάσης του απαγωγού, κάποιοι φορείς
µειονότητας (ηλεκτρόνια για nMOS) συλλέγονται στον απαγωγό και οι οπές ωθούνται στο
σώµα πλησίον της πηγής, µε ένταση µεγαλύτερη από τη γραµµική περιοχή λειτουργίας (για
αυτό και τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος είναι πιο έντονα στην περιοχή κόρου). Η
συγκέντρωση των οπών στο σώµα του υµενίου κοντά στην πηγή αυξάνει το δυναµικό του
σώµατος και έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της τάσης κατωφλίου (η οποία παρατηρήθηκε
από τις χαρακτηριστικές ΙDS-VGS και εξηγείται προσεγγιστικά µέσω της σχέσης Vth~(2φFVB)1/2 για την τάση κατωφλίου, όπου VB το δυναµικό του σώµατος) και τη µείωση του
φραγµού δυναµικού της πηγής σε σχέση µε το σώµα. Η µείωση του φραγµού δυναµικού
της πηγής, θα έχει σαν αποτέλεσµα περισσότεροι φορείς µειονότητας να διέρχονται από
την πηγή στο κανάλι, προκαλώντας ένα περίσσειο ρεύµα απαγωγού (excess current) το
οποίο παράγει περισσότερα ζευγάρια ηλεκτρονίων οπών (δηλαδή αυξάνει τον ιονισµό
προσκρούσεων) µέσω µιας διαδικασίας χιονοστοιβάδας. Αυτή η θετική ανατροφοδότηση
εµφανίζεται µε τη µορφή µιας απότοµης αύξησης (kink) [2.110, 2.112, 4.36-4.37] στις IDSVDS χαρακτηριστικές.
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Σχήµα 4.30: Κανονικοποιηµένη (ως προς το εύρος καναλιού) χαρακτηριστική εξόδου για δύο δείγµατα. Φαίνονται
καθαρά οι δύο απότοµες καµπυλώσεις (kinks). Η πρώτη καµπύλωση φαίνεται µόνο για το δείγµα µε W = 100 µm,
ενώ η δεύτερη καµπύλωση φαίνεται και για τα δύο δείγµατα.
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Η έκταση αυτής της απότοµης αύξησης διακόπτεται από τον αυξηµένο ρυθµό
επανασύνδεσης των οπών που έχουν συσσωρευτεί στο σώµα. Ο αυξηµένος ρυθµός
επανασύνδεσης δρα σαν αρνητική ανάδραση στο ρεύµα και περιορίζει την απότοµη
αύξησή του [1.24]. Αυτό (ο κόρος του µηχανισµού) ενδεχοµένως να συσχετίζεται και µε την
πιθανή έγχυση θερµών οπών στην οπίσθια διεπιφάνεια [4.35, 4.38, 4.28]. Για αυτό και τα
φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος σταµατούν να επιδρούν στην καταπόνηση των
διατάξεων για τους µεγάλους χρόνους καταπόνησης µε συνέπεια να δείχνουν υποβάθµιση
ανεξάρτητη του εύρους καναλιού (ανεξάρτητη των φαινοµένων αιωρούµενου σώµατος).
Τέλος, πρέπει να σηµειωθεί ότι για µεγαλύτερες τάσεις απαγωγού από 6 V (Σχήµα 4.30),
παρατηρείται µία δεύτερη απότοµη αύξηση του ρεύµατος η οποία σύµφωνα και µε τη
βιβλιογραφία των SOI έχει συσχετιστεί µε τη δράση του πλευρικού παρασιτικού διπολικού
τρανζίστορ, λόγω της ορθής πόλωσης της επαφής σώµατος-πηγής εξαιτίας της
συσσώρευσης των οπών [1.24].
Πρέπει να υπογραµµιστεί, ότι τα υπό εξέταση δείγµατα έχουν υµένια µε πάχη 50 nm.
Όπως θα φανεί και στο Κεφάλαιο 6, τα δείγµατα διπλής πύλης της ίδιας τεχνολογίας δίνουν
τη δυνατότητα να βρεθεί ότι σε γραµµική λειτουργία (VDS = 0.1 V) οι διατάξεις µε υµένια 50
nm είναι πλήρως απογυµνωµένες. Η πλήρης απογύµνωση σηµαίνει ότι τα φαινόµενα
αιωρούµενου σώµατος µειώνονται (ωστόσο, δεν εξαλείφονται [2.113]). Παρόλα αυτά, τα
υπό εξέταση δείγµατα υποβάλλονται σε συνθήκες καταπόνησης, όπου τα πεδία είναι
υψηλά και τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος ενισχύονται λόγω ακριβώς των ισχυρών
πεδίων. Μελέτες σε πολυκρυσταλλικό πυρίτιο [2.112], έχουν καταδείξει θεωρητικά (κυρίως
µέσω προσοµοιώσεων) την ύπαρξη φαινοµένων αιωρούµενο σώµατος όχι µόνο σε
δείγµατα µε υµένια του ίδιου πάχους (50 nm) αλλά και µήκη καναλιού µεγαλύτερα από 1
µm και για εύρη καναλιού µικρότερα από 16 µm. Τα φαινόµενα χιονοστοιβάδας σε
δείγµατα πολυκρυσταλλικού πυριτίου είναι έντονα, επειδή το φορτίο χώρου καθορίζεται
κυρίως από το παγιδευµένο φορτίο και όχι από τους ελεύθερους φορείς και σαν
επακόλουθο τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος είναι εντονότερα σε poly-Si TFTs σε
σχέση µε τα τρανζίστορς SOI [2.112].
Σε ότι αφορά την περίπτωση τα ηλεκτρόνια να προέρχονται από το µηχανισµό CHE,
επίσης είναι πιθανό, αφού η συνθήκη καταπόνησης VGS,stress = VDS,stress/2 και η παρουσία
των φαινοµένων αιωρούµενου σώµατος ευνοούν την ανάπτυξη σχετικά µεγάλων ρευµάτων
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καναλιού, µε αποτέλεσµα την έγχυση των θερµών ηλεκτρονίων απευθείας από το κανάλι
στη διεπιφάνεια, χωρίς ιονισµό προσκρούσεων. Ο µηχανισµός αυτός µπορεί να συντελεί
σε σηµαντικά φαινόµενα αυτοθέρµανσης, λόγω ακριβώς των µεγάλων ρευµάτων. Ωστόσο,
επειδή στα δείγµατα µεγάλου εύρους καναλιού κυριαρχεί το φαινόµενο του ιονισµού
προσκρούσεων σε αυτή την περιοχή καταπόνησης (λόγω της συσσώρευσης των οπών
στο σώµα του υµενίου) και τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης δεν είναι τόσο σηµαντικά όπως
στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress (το αναπτυσσόµενο ρεύµα καταπόνησης είναι τουλάχιστον
το µισό), η τάση κατωφλίου αυξάνεται απευθείας λόγω έγχυσης-παγίδευσης ηλεκτρονίων,
ενώ η µέγιστη διαγωγιµότητα αυξάνεται τόσο από τη δηµιουργία παγίδων τύπου αποδέκτη
όσο και από την πιθανή επίδραση φαινοµένων αυτοθέρµανσης, όπως ακριβώς συνέβηκε
στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress. Για µεγαλύτερους χρόνους καταπόνησης, επικρατεί η
έγχυση των ηλεκτρονίων ανεξαρτήτως του εύρους καναλιού. Η κλίση της µεταβολής της
τάσης κατωφλίου είναι ~0.32 (Σχήµα 4.26), είναι παρόµοια µε την κλίση του µηχανισµού
CHE στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress (Σχήµα 4.4), οπότε µπορεί να θεωρηθεί ότι η έγχυση
των ηλεκτρονίων για τους µεγαλύτερους χρόνους καταπόνησης γίνεται µε τον ίδιο
µηχανισµό (CHE). Το συµπέρασµα αυτό συµφωνεί και µε την παραδοχή ότι τα φαινόµενα
αιωρούµενου σώµατος, και άρα ο ιονισµός προσκρούσεων, επιβραδύνονται µε την πάροδο
του χρόνου καταπόνησης από τον αυξηµένο ρυθµό επανασύνδεσης των οπών που έχουν
συσσωρευτεί στο σώµα του υµενίου.
Από την άλλη, στις διατάξεις µικρότερου εύρους καναλιού, τα φαινόµενα αιωρούµενου
σώµατος δεν είναι σηµαντικά, όπως και τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης, µε αποτέλεσµα η
συµπεριφορά των διατάξεων να είναι διαφορετική. Λόγω πιο ασθενών φαινοµένων
αιωρούµενου σώµατος, η συσσώρευση των οπών στο υπόστρωµα δεν είναι έντονη, µε
αποτέλεσµα η συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 να µην επιφέρει κατά ανάγκη την έγχυση των
ηλεκτρονίων στη διεπιφάνεια. Οπές και ηλεκτρόνια µπορούν να εγχυθούν µε την ίδια
πιθανότητα στη διεπιφάνεια [2.4]. Η έγχυση των οπών επιφέρει την αρχική µείωση της
τάσης κατωφλίου για τα δείγµατα µε W = 4 και 8 µm και την συνεχόµενη µείωση της
µέγιστης διαγωγιµότητας. Λόγω της µείωσης της τάσης κατωφλίου από την έγχυση οπών,
η ενεργός τάση καταπόνησης πύλης αυξάνεται (VGS,stress–Vth), µε αποτέλεσµα να ευνοείται
η έγχυση των ηλεκτρονίων σύµφωνα µε το µηχανισµό CHE (ο οποίος επικρατεί σε
υψηλότερες τάσεις πύλης).
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Συµπερασµατικά, στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 υπάρχει ανάµειξη των
µηχανισµών καταπόνησης DAHC και CHE. Στις διατάξεις µεγαλύτερου εύρους καναλιού
ευνοείται η έγχυση θερµών ηλεκτρονίων λόγω φαινοµένων αιωρούµενου σώµατος, ενώ
στις διατάξεις µικρότερου εύρους καναλιού ευνοείται η έγχυση θερµών οπών.
Επιπλέον, όπως φάνηκε κατά τη διερεύνηση του µέγιστου σηµείου καταπόνησης στην
περιοχή Vth § VGS,stress § VDS,stress/2 (Σχήµατα 4.11, 4.12 και 4.13), η καταπόνηση των
διατάξεων B2006 (µε γεωµετρίες W = 2, 8 και 16 µm και L = 2 µm) στη συνθήκη VGS,stress =
VDS,stress/2 µε διάφορες τάσεις καταπόνησης απαγωγού, έδειξε τη µικρότερη υποβάθµιση.
∆εδοµένου του µικρού εύρους και του µεγάλου µήκους καναλιού των διατάξεων αυτών, τα
φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος δεν επιδρούν στην αύξηση του ιονισµού προσκρούσεων
και εποµένως η καταπόνηση (υποβάθµιση) που επιβάλλει η συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2
είναι η ελάχιστη. Για αυτά τα δείγµατα βρέθηκε [4.39] ότι η µεταβολή των ηλεκτρικών
ιδιοτήτων τους προέρχεται από την καταπόνηση κυρίως στα κοκκώδη όρια και όχι στη
διεπιφάνεια Si/SiO2. Εποµένως, στα poly-TFT τα αποτελέσµατα της καταπόνησης θερµών
φορέων,

δηλαδή

η

δηµιουργία

καταστάσεων

που

υποβαθµίζουν

τα

ηλεκτρικά

χαρακτηριστικά τους, είναι πιο σηµαντική στη διεπιφάνεια Si/SiO2 και στο οξείδιο παρά στα
κοκκώδη όρια. Οι µηχανισµοί υποβάθµισης και τα φαινόµενα που επάγονται σε κάθε
συνθήκη καταπόνησης λόγω της κατασκευαστικής ιδιαιτερότητας των διατάξεων αυτών
(ύπαρξη BOX, επιφάνεια poly-Si µε µεγάλη τραχύτητα που επηρεάζει τις ηλεκτρικές
ιδιότητες της διεπιφάνειας Si/SiO2 και τη δυνατότητα δηµιουργίας παγίδων λόγω δράσης
θερµών

φορέων),

εξηγούνται

κυρίως

από

τα

χαρακτηριστικά

υποβάθµισης της

διεπιφάνειας Si/SiO2 και του οξειδίου. Τα κοκκώδη όρια και η δηµιουργία καταστάσεων σε
αυτά, όπως θα δειχτεί στην επόµενη παράγραφο, δεν επάγουν νέα φαινόµενα ή νέους
µηχανισµούς. Επηρεάζουν την ένταση των µηχανισµών και µάλιστα η ζηµιά που
προκαλείται τις περισσότερες φορές κρύβεται από τη σηµαντικότερη υποβάθµιση στη
διεπιφάνεια Si/SiO2 και το SiO2.

§4.1.3.2. Ο ρόλος των κοκκωδών ορίων.

Με σκοπό να διερευνηθεί η επίδραση των κοκκωδών ορίων στην καταπόνηση
διατάξεων poly-TFT, πραγµατοποιήθηκαν πειράµατα καταπόνησης και σε διατάξεις της
τεχνολογίας 20 B2005 Y-προσανατολισµού (στις οποίες το ρεύµα απαγωγού διέρχεται
κάθετα στα κοκκώδη όρια) [4.28]. Ο ρόλος των κοκκωδών ορίων στην καταπόνηση

-172-

Κεφάλαιο 4

διατάξεων από την τεχνολογία B2006 είναι λιγότερο σηµαντικός (καθώς στα υµένια των
διατάξεων αυτών δεν υπάρχουν σκληρά κοκκώδη όρια στο κανάλι) και δεν θα
παρουσιαστεί εδώ αν και µελετήθηκε. Επιπλέον, η επίδραση της τεχνολογίας των
κοκκωδών ορίων στην καταπόνηση, διερευνάται ξεχωριστά στο Κεφάλαιο 5. Πρέπει να
σηµειωθεί ότι η σύγκριση της επίδρασης του προσανατολισµού των υµενίων στην
καταπόνηση δεν είναι άµεση, καθώς οι αρχικές συνθήκες δεν είναι ίδιες (τα ηλεκτρικά τους
χαρακτηριστικά όπως οι ευκινησίες, τάσεις κατωφλίου διαφέρουν). Έτσι, τα συµπεράσµατα
της µελέτης αυτής αποκτούν κυρίως τεχνολογική σηµασία. Σε ότι αφορά τη διερεύνηση της
επίδρασης της τεχνολογίας των κοκκωδών ορίων στην καταπόνηση θερµών φορέων, η
οποία

πραγµατοποιήθηκε

σε

διατάξεις

που

κατασκευάστηκαν

στο

Ινστιτούτο

Μικροηλεκτρονικής και στις οποίες η µόνη διαφορά ήταν ως προς την τεχνική
κρυσταλλοποίησής τους, ούτε και αυτή είναι άµεση και πολύ περισσότερο δεν µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για ασφαλή συµπεράσµατα ως προς τους φυσικούς µηχανισµούς
καταπόνησης.
Στο Σχήµα 4.31 φαίνεται η µεταβολή της τάσης κατωφλίου για δύο δείγµατα µε εύρη
καναλιού W = 16 και 100 µm, Y-προσανατολισµού, και µήκους L = 1 µm. Η συνθήκη
καταπόνησης στην οποία υποβλήθηκαν ήταν η VGS,stress = VDS,stress/2, µε VDS,stress = 6 V. Για
λόγους σύγκρισης παρουσιάζονται και οι µεταβολές της τάσης κατωφλίου για τα δείγµατα
Χ-προσανατολισµού (από το Σχήµα 4.26). Η συνθήκη αυτή επιλέχτηκε για τη σύγκριση του
προσανατολισµού των κοκκωδών ορίων, γιατί από τη διερεύνηση του µέγιστου σηµείου
καταπόνησης [4.3] βρέθηκε ότι η δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων και η
υποβάθµιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών σε αυτή τη συνθήκη ελαχιστοποιούνται.
Έτσι, ο ρόλος των κοκκωδών ορίων µπορεί να φανεί πιο καθαρά. Επιπλέον, βρέθηκε η
ανάµειξη µηχανισµών σε αυτή τη συνθήκη [4.3], οπότε παρουσιάζει ενδιαφέρον αν η
υποβάθµιση λόγω καταπόνησης στα κοκκώδη όρια ευνοεί περισσότερο κάποιον
µηχανισµό.
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Σχήµα 4.31: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου για δύο δείγµατα διαφορετικού εύρους καναλιού (W = 16 και 100
µm), κοινού µήκους καναλιού (L = 1 µm) συναρτήσει του χρόνου καταπόνησης. Συνθήκη καταπόνησης: VGS,STRESS =
VDS,STRESS /2 = 3 V. Χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα poly-TFTs Y και Χ προσανατολισµού µε επιµήκεις κόκκους.

Συγκρίνοντας τη συµπεριφορά της µεταβολής της τάσης κατωφλίου ∆Vth για τα
δείγµατα W = 16 και 100 µm Υ και Χ προσανατολισµού, φαίνεται ακριβώς η ίδια
συµπεριφορά που είναι η αρχική µικρή πτώση και στη συνέχεια η διαρκής άνοδος της
τάσης κατωφλίου για το δείγµα µικρότερου εύρους καναλιού και η απευθείας άνοδος για το
δείγµα µεγαλύτερου εύρους καναλιού (W = 100 µm). Τα µέτρα των µεταβολών είναι πιο
µεγάλα για τα δείγµατα Χ-προσανατολισµού.
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Σχήµα 4.32: Ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας για δύο δείγµατα διαφορετικού εύρους καναλιού
(W=16 και 100 µm), κοινού µήκους καναλιού (L = 1 µm) συναρτήσει του χρόνου καταπόνησης. Συνθήκη
καταπόνησης: VGS,STRESS = VDS,STRESS /2 = 3 V. Χρησιµοποιήθηκαν δείγµατα poly-TFTs Y και Χ προσανατολισµού
µε επιµήκεις κόκκους.
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Συγκρίνοντας τη συµπεριφορά της ποσοστιαίας µεταβολής της διαγωγιµότητας από το
Σχήµα 4.32 για τα δείγµατα Y και Χ προσανατολισµού µε εύρη καναλιού W = 16 και 100
µm, φαίνεται ακριβώς η ίδια συµπεριφορά: το δείγµα µεγαλύτερου εύρους καναλιού (W =
100 µm), παρουσιάζει µια αρχική απότοµη άνοδο της µέγιστης διαγωγιµότητας και για τους
δύο προσανατολισµούς του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια και στη συνέχεια µια
διαρκή µείωση και το δείγµα µικρότερου εύρους καναλιού (W = 16 µm) µια διαρκή µείωση
της µέγιστης διαγωγιµότητας για τον προσανατολισµό Υ και µια αύξηση (“overshoot”) πριν
τη µείωση για τον προσανατολισµό Χ. ∆ηλαδή, ο προσανατολισµός Χ για το W = 16 µm
δείχνει χαρακτηριστικά υποβάθµισης πιο κοντά σε αυτά των δειγµάτων µε µεγαλύτερα
εύρη (µε την αρχική άνοδο). Εποµένως, η καταπόνηση είναι πιο έντονη για τα δείγµατα Χπροσανατολισµού.
Η ερµηνεία που δόθηκε είναι ότι στα δείγµατα Χ-προσανατολισµού, οι ευκινησίες των
φορέων είναι µεγαλύτερες (λόγω του ότι η κίνησή τους πραγµατοποιείται παράλληλα προς
τα κοκκώδη όρια) από ότι στα δείγµατα Υ, µε αποτέλεσµα οι θερµοί φορείς να αποκτούν
µεγαλύτερες ενέργειες και να είναι πιο καταστρεπτική η δράση τους για την αξιοπιστία των
διατάξεων [4.28]. Επιπλέον, σε ότι αφορά τους µηχανισµούς καταπόνησης και τα
φαινόµενα, συνάγεται ότι παραµένουν ίδια για τα δείγµατα διαφορετικού προσανατολισµού.
Ο προσανατολισµός του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια συµµετέχει µόνο στην ένταση
της καταπόνησης και όχι στους ίδιους τους µηχανισµούς [4.28].

§4.2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ.

Η επίδραση του µήκους καναλιού στην καταπόνηση διατάξεων MOS έχει διερευνηθεί
στη διεθνή βιβλιογραφία. Η διερεύνηση αυτή είναι άµεση, όταν δεν υπάρχουν φαινόµενα
σµίκρυνσης καναλιού. Στο Κεφάλαιο 3, διαπιστώθηκαν σηµαντικά φαινόµενα σµίκρυνσης
καναλιού για τα δείγµατα Β2006. Σε αυτή την περίπτωση, η κλιµάκωση του πλευρικού
πεδίου και του µήκους δεν µπορεί να συγκριθεί. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει αν η
κλιµάκωση του µήκους µεταβάλλει το µηχανισµό της καταπόνησης, την ένταση και την
χωρική κατανοµή των παγίδων που δηµιουργούνται στη διεπιφάνεια Si/SiO2, µέσα στο
σώµα του οξειδίου και µέσα στο υµένιο. Σε υποµικρονικές διατάξεις poly-TFT, η µελέτη της
επίδρασης του µήκους στην καταπόνηση δεν έχει πραγµατοποιηθεί εκτενώς.
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Οι διατάξεις που δοκιµάστηκαν [4.40] ήταν της τεχνολογίας B2006, εµπρόσθιας πύλης,
µε κοινό εύρος καναλιού 8 µm και διαφόρων µηκών 2, 1.3, 1, 0.8, 0.6 και 0.5 µm.
Στο Σχήµα 4.33.α, φαίνεται η ποσοστιαία µεταβολή του ρεύµατος απαγωγού
µετρηµένου για τάση πύλης VGS=5 V σε κατάσταση ισχυρής αναστροφής και µετά από
έναν κοινό χρόνο καταπόνησης, για τα δείγµατα µε L = 2, 1.3, 1, 0.8 µm τα οποία
υποβλήθηκαν στη συνθήκη VGS,stress=Vth, VDS,stress=5 V. Η µεταβολή του ρεύµατος
ακολουθεί µια κοινή κλίση για όλα τα δείγµατα (~0.3). Αυτή η κοινή κλίση αποακλύπτει έναν
κοινό µηχανισµό. Ωστόσο, για τη διάταξη µε L=0.8 µm, µια δεύτερη κλίση (~0.12) φαίνεται
για µεγαλύτερους χρόνους καταπόνησης.
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Σχήµα 4.33: Ποσοστιαία απόλυτη µεταβολή του ρεύµατος απαγωγού µετρηµένου σε VGS = 5 V σα συνάρτηση του
χρόνου καταπόνησης, για δείγµατα κοινού εύρους καναλιού W = 8 µm και µε διάφορα µήκη καναλιού. α) Τάση
καταπόνησης απαγωγού: VDS,stress = 5 V, β) Τάση καταπόνησης απαγωγού: VDS,stress = 3.5 V (υποµικρονικά δείγµατα).
Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = Vth.

Στο Σχήµα 4.33.β, φαίνεται η ποσοστιαία µεταβολή του ρεύµατος απαγωγού
µετρηµένου για τάση πύλης VGS = 5 V σε κατάσταση ισχυρής αναστροφής και µετά από
έναν κοινό χρόνο καταπόνησης, για τα υποµικρονικά δείγµατα µε L = 0.8, 0.6, 0.5 µm τα
οποία υποβλήθηκαν στη συνθήκη VGS,stress = Vth, VDS,stress = 3.5 V. Η µεταβολή του
ρεύµατος ακολουθεί µια κοινή κλίση για όλα τα δείγµατα (~0.3). Αυτή η κοινή κλίση
αποακλύπτει έναν κοινό µηχανισµό καταπόνησης και για τις υποµικρονικές διατάξεις.
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Από τα προηγούµενα, γίνεται αντιληπτό ότι: i) υπάρχει κλιµάκωση του µήκους
καναλιού διατηρώντας σταθερό το πλευρικό πεδίο και στις υποµικρονικές διατάξεις, ii) ο
µηχανισµός καταπόνησης (DAHC) παραµένει ο ίδιος µε τη σµίκρυνση του µήκους και έχει
ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων από θερµές οπές που έχουν
προέλθει από ιονισµό προσκρούσεων. Η βελτίωση της ποιότητας του υµενίου των
διατάξεων για µειούµενο µήκος δεν καθορίζει την υποβάθµιση. Τα χαρακτηριστικά της
καταπόνησης καθορίζονται κυρίως από την ενέργεια που αποκτούν οι θερµοί φορείς βάσει
της αναλογίας: Emax ~ VDS,stress/L [4.40].
Σε ότι αφορά τη δηµιοργία διεπιφανειακών καταστάσεων στη συνθήκη VGS,stress = Vth,
φαίνεται από το Σχήµα 4.34.α ότι για τις υποµικρονικές διατάξεις, ακόµα και σε αυτή τη
συνθήκη οι διεπιφανειακές καταστάσεις δηµιουργούνται σχεδόν οµοιόµορφα κατά µήκος
της διεπιφάνειας Si/SiO2 δηλαδή η περιοχή “πλάσµατος” πιθανότατα δεν εντοπίζεται
χωρικά πλησίον του απαγωγού [4.40]. Ο ιονισµός προσκρούσεων γίνεται σε όλο το µήκος,
αφού το πλευρικό πεδίο είναι ισχυρό για όλο το µήκος. Και αυτό γιατί όσο αυξάνονται οι
διεπιφανειακές καταστάσεις τόσο αυξάνεται η τάση κατωφλίου (σχέση “1-1”) [4.25], χωρίς
να χρειάζεται οι διεπιφανειακές καταστάσεις να έχουν αυξηθεί κτά ένα συγκεκριµένο
ποσοστό.
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Σχήµα 4.34: α) Μεταβολή της τάσης κατωφλίου συναρτήσει της ποσοστιαίας µεταβολής της δηµιουργίας παγίδων
στη διεπιφάνεια και/ή µέσα στο υµένιο. β) Ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας συναρτήσει της
ποσοστιαίας µεταβολής της δηµιουργίας παγίδων στο υµένιο. Τα δείγµατα που καταπονήθηκαν ήταν κοινού εύρους
καναλιού W = 8 µm και µε διάφορα υποµικρονικά µήκη καναλιού. Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = Vth, VDS,stress =
5 V. Τα δείγµατα και των δύο γραφηµάτων είναι από την οικογένεια Β2006 (υµένια κρυσταλλοποιηµένα µε τη
χρήση σπόρου). Επειδή τα υποκκοκώδη όρια έχουν ακτινωτό σχήµα, χρησιµοποιούνται οι ποσοστιαίες µεταβολές
των µεγεθών προκειµένου να κανονικοποιηθεί η βελτίωση της ποιότητας του κόκκου µε τη συρρίκνωση του µήκους
καναλιού.
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Σε ότι αφορά τη δηµιουργία καταστάσεων στο υµένιο, από τη διαγωγιµότητα φαίνεται
(Σχήµα 4.34.β) ότι είναι σχεδόν οµοιόµορφη στο υµένιο και γίνεται πιο γρήγορα (µε
µεγαλύτερη ένταση) στα δείγµατα µικρότερου µήκους καναλιού.
Η διερεύνηση της επίδρασης του µήκους καναλιού στην καταπόνηση υποµικρονικών
διατάξεων poly-TFTs, είναι µια εργασία σε εξέλιξη [4.40]. Στόχος είναι η διερεύνηση
πολλών συνθηκών και η εφαρµογή του µοντέλου που έχει αναπτυχθεί (Κεφάλαιο 7),
προκειµένου κυρίως να αποσαφηνιστεί αν η χωρική κατανοµή των δηµιουργούµενων
παγίδων στο υµένιο, στη διεπιφάνεια Si/SiO2 και στο σώµα του οξειδίου αλλάζει ως προς
την έκταση της καταπονηµένης περιοχής ή αν πραγµατοποιείται οµοιόµορφα.
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5.

ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ – ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

§5.1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ.

§5.1.1. Σκοπός κατασκευής.
Η διερεύνηση των µηχανισµών καταπόνησης διατάξεων poly-TFT λόγω δράσης
θερµών φορέων µπορεί να δώσει αξιόπιστα συµπεράσµατα µόνο για διατάξεις που έχουν
κατασκευαστεί στον ίδιο καθαρό χώρο σε όλα τα στάδια µίας (ίδιας) διαδικασίας και
ταυτόχρονα. Τα διαφορετικά επίπεδα προσµίξεων που µπορεί να έχουν διαφορετικοί
καθαροί χώροι, επηρεάζουν τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και κατά επέκταση τις επιδόσεις
αξιοπιστίας των διατάξεων και οδηγούν σε εσφαλµένα συµπεράσµατα ως προς τους
µηχανισµούς. Η φυσική µοντελοποίηση της υποβάθµισης των επιδόσεων διατάξεων που
έχουν κατασκευαστεί µε διαφορετικές διαδικασίες (όχι µόνο ως προς τις συνθήκες αλλά και
ως προς το χρόνο), είναι επισφαλής, καθώς υπεισέρχεται ο ανθρώπινος παράγοντας, η
διαφορετική κατάσταση του εγαστηριακού εξοπλισµού καθώς και οι διαφορετικές συνθήκες
περιβάλλοντος που επηρεάζουν τις επιδόσεις των διατάξεων (π.χ. υγρασία).
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται η επιτυχής ανάπτυξη τεχνολογίας και κατασκευή
poly-TFT στον καθαρό χώρο του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής, µε σκοπό τη σύγκριση
των επιδόσεων αξιοπιστίας λόγω καταπόνησης θερµών φορέων διατάξεων µε διαφορετικά
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά (όπως διηλεκτρικό πύλης, κρυσταλλοποίηση). Το στάδιο
της κρυσταλλοποίησης πραγµατοποιήθηκε στα εργαστήρια της Sharp Labs of America,
όπως και η εναπόθεση του οξειδίου πύλης µε τη µέθοδο PECVD. Τα υπόλοιπα στάδια των
διαδικασιών για την κατασκευή των διατάξεων poly-TFT (και οι εναποθέσεις των
διηλεκτρικών πύλης εκτός από την περίπτωση της µεθόδου PECVD) πραγµατοποιήθηκαν
εξ’ολοκλήρου στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε “∆ηµόκριτος”.
Οι διατάξεις αυτές δεν χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή συµερασµάτων ως προς
τους µηχανισµούς καταπόνησης, την υποβάθµιση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων και τη φυσική
(µαθηµατική) µοντελοποίηση, για τους λόγους που προαναφέρθηκαν. Χρησιµοποιήθηκαν
κυρίως για: i) την τεχνολογική σύγκριση των κατασκευαστικών διαδικασιών και σταδίων και
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ii) τη µεταβολή των επιδόσεων λόγω δράσης θερµών φορέων χωρίς να εξετάζονται
βαθύτερα οι µηχανισµοί καταπόνησης.

§5.1.2. Λεπτοµέρειες κατασκευαστικής διαδικασίας και ηλεκτρικές επιδόσεις.

Κατασκευάστηκαν διατάξεις poly-TFT εµπρόσθιας πύλης που αναπτύχθηκαν πάνω
σε εννέα διαφορετικά δισκία (δισκία µε την ονοµασία T1,…,T9), µεταβάλλοντας είτε την
τεχνική κρυσταλλοποίησης, είτε το διηλεκτρικό πύλης, είτε το υλικό της πύλης [5.1]. Οι
τεχνικές κρυσταλλοποίησης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τρεις: i) κατευθυντική (Directional
Solidification, D/S) µε laser, ii) δύο ρίψεων (2-shot) laser, iii) SPC. Η κρυσταλλοποίηση µε
laser (ELA) και στις δύο περιπτώσεις (κατευθυντική και δύο ρίψεων) έχει γίνει µε τη µέθοδο
SLS. Η κρυσταλλοποίηση δύο ρίψεων είναι πολύ πιο γρήγορη σε σχέση µε την
κατευθυντική στερεοποίηση. Επιπλέον, η διαδικασία δύο ρίψεων είχε σαν αποτέλεσµα την
ανάπτυξη κοκκωδών ορίων κάθετων στο κανάλι µε περιοδικότητα των κοκκωδών ορίων να
είναι 2.5 µm. Η δέσµη του laser στην τεχνική δύο ρίψεων σχηµατίζεται σε δύο στήλες που
έχουν ένα µικρό περιθώριο µεταξύ τους και καθέ µια από αυτές τις στήλες έχει µια οµάδα
παράλληλων σχισµών, όπως φαίνεται στην εικόνα του Σχήµατος 5.1. Η κρυστάλλωση του
υµενίου a-Si επιτυγχάνεται µε τη µετακίνηση του υµενίου που βρίσκεται κάτω από τη
µάσκα κατά µια απόσταση ίση µε το πλάτος της στήλης, ύστερα από κάθε ριπή
(αποφόρτιση) του laser. Η πλευρική ανάπτυξη συµβαίνει κάθετα στη διεύθυνση κίνησης
του υποστρώµατος (υµενίου), µε αποτέλεσµα τα υµένια που κρυσταλλοποιούνται µε αυτή
την τεχνική να έχουν ένα ορθογώνιο σχήµα κρυσταλλικών περιοχών οι οποίες περιέχουν
σηµειακές και επίπεδες ατέλειες. Στην άλλη διαδικασία ανόπτησης µε χρήση laser, αυτή
της κατευθυντικής στερεοποίησης, αποδίδονται υµένια µε επιµήκεις κόκκους και µε το
κανάλι να µπορεί να διατάσσεται παράλληλα ή κάθετα στα κοκκώδη όρια. Στην
κρυσταλλοποίηση

στερεάς

φάσης

(SPC),

η

ανόπτηση

του

άµορφου

υµενίου

πραγµατοποιήθηκε θερµικά µέσα σε φούρνο στους 600οC για πολλές ώρες. Τα υµένια p-Si
που προέκυψαν µε αυτή τη διαδικασία διαθέτουν κόκκους µεγέθους 0,3 µm, ενώ το κανάλι
αυτών των διατάξεων δεν µπορεί να ελεγχθεί ως προς την τοποθέτησή του, αφού η
τοπολογία των κόκκων πάνω στο υµένιο δεν είναι οµοιόµορφη.
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Σχήµα 5.1: Η µάσκα για τη διαµόρφωση της δέσµης του laser µε την οποία γίνεται η ανόπτηση και η µετακίνησή
της στην τεχνική κρυσταλλοποίησης 2-shot SLS ELA.

Τα διηλεκτρικά πύλης που χρησιµοποιήθηκαν ήταν τα εξής: i) SiO2 από εναπόθεση
PECVD (το µόνο διηλεκτρικό του οποίου η εναπόθεση έγινε στη Sharp Labs of America), ii)
SiOxNy από διάσπαση TEOS (tetraethylorthosilicate) και εναπόθεση µε LPCVD, iii) SiO2
από διάσπαση TEOS (tetraethylorthosilicate) και εναπόθεση µε LPCVD, iv) HfO2 (διοξείδιο
του Hf, διηλεκτρικό υψηλού k). Η πύλη κατασκευάστηκε είτε από: i) poly-Si έντονα
νοθευµένο, είτε από ii) W (βολφράµιο). Οι µέθοδοι και τα υλικά (για την πύλη και το
διηλεκτρικό της πύλης) που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε δισκίο για την κατασκευή
συνοψίζονται στον Πίνακα 5.1.
Ονοµασία δισκίου

T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Τεχνική
Κρυσταλλοποίησης
D/S
D/S
2-shot
2-shot
2-shot
2-shot
SPC
SPC
SPC

∆ιηλεκτρικό πύλης

Υλικό πύλης

PECVD SiO2
TEOS SiOxNy
PECVD SiO2
TEOS SiO2
TEOS SiOxNy
HfO2
TEOS SiO2
TEOS SiOxNy
HfO2

PolySi
PolySi
PolySi
PolySi
PolySi
W
PolySi
PolySi
W

Πίνακας 5.1: Τα τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου που κατασκευάστηκαν
πάνω στα δισκία και οι διαφορετικές τεχνικές κρυσταλλοποίησης, τα διηλεκτρικά πύλης και τα
διαφορετικά υλικά πύλης που χρησιµοποιήθηκαν.

Για τις διατάξεις που η κρυσταλλοποίηση του υµενίου έγινε µε laser (δηλαδή για τις
διατάξεις πάνω στα δισκία T1,…,T6), στον Πίνακα 5.2 παρατίθενται οι λεπτοµέρειες της
κρυσταλλοποίησης, όπως το µέγεθος της σχισµής της µάσκας και το µήκος του βήµατος µε
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το οποίο µετακινείται το laser, η ενέργεια του laser και η ροή της ενέργειας του laser. Η
δέσµη του laser ανόπτησης προήλθε από πηγή excimer (XeCl, 308 nm, µε συχνότητα 150
Hz) από το σύστηµα LPX 315i της Lambda Physik.
Ονοµασία
Τεχνική
δισκίου Κρυσταλλοποίησης

T1
T2
T3
T4
T5
T6

D/S
D/S
2-shot
2-shot
2-shot
2-shot

Λεπτοµέρειες κρυσταλλοποίησης
Ενέργεια
Ροή ενέργειας
Εύρος σχισµής µάσκας
laser (mJ)
(mJ/cm2)
4 µm, βήµα = 0.5 µm
600
360
4 µm, βήµα = 0.5 µm
600
360
3 µm, βήµα = 0.5 µm
600
410
3 µm, βήµα = 0.5 µm
600
410
3 µm, βήµα = 0.5 µm
600
410
3 µm, βήµα = 0.5 µm
600
410

Πίνακας 5.2: Οι τεχνικές και οι λεπτοµέρειες (συνθήκες) κρυσταλλοποίησης στις διατάξεις που η ανόπτηση
των υµενίων τους πραγµατοποιήθηκε µε excimer laser στη Sharp. Όλα σχεδόν τα υπόλοιπα στάδια της
διαδικασίας πραγµατοποιήθηκαν στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής.

Τα πάχη των υµενίων όλων των poly-TFT ήταν 50 nm. Οι γεωµετρικές διαστάσεις
των διατάξεων που µετρήθηκαν ήταν: W = 8,5 µm και L= 1 µm. Στην εργασία αυτή,
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα των ηλεκτρικών µετρήσεων και της ηλεκτρικής
καταπόνησης των διατάξεων στα δισκία T1, T3, T4 και T7 (Πίνακας 5.3).
µ (cm2/V·sec)

Vth (V)
Poly-Si

D/S
2-shot
2-shot
SPC

∆ιηλεκτρικό
πύλης

PECVD
SiO2
PECVD
SiO2
TEOS SiO2
TEOS SiO2

Νt (cm-2)

S (mV/decade)

∆ισκίο
No FGA

FGA

No FGA

FGA

No FGA

FGA

No FGA

FGA

T1

1,32

0,37

51,12

91,07

0,45

0,18

5,33·1011

2,27·1011

T3

2,11

1,00

32,02

65,99

0,51

0,23

4,79·1011

2,40·1011

0,21
1,1

11

2,33·1011
9,54·1011

T4
T7

0,79
7,20

0,72
8,56

82,44
10,85

104,33
11,09

0,36
1,14

3,34·10
9,23·1011

Πίνακας 5.3: Οι µέσες τιµές της τάσης κατωφλίου, της ευκινησίας, της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης και
της πυκνότητας των παγίδων στα κοκκώδη όρια πριν και µετά την ανόπτηση µε forming gas (FGA), όπως
προέκυψαν από τον ηλεκτρικό χαρακτηρισµό των διατάξεων των δισκίων T1, T3, T4 και T7 που
κατασκευάστηκαν στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής.

Από τις µετρήσεις χαρακτηριστικών µεταφοράς (IDS-VGS) στη γραµµική περιοχή
λειτουργίας των poly-TFTs, εξήχθηκαν (πριν την καταπόνηση) οι µέσες τιµές των
παραµέτρων της τάσης κατωφλίου (Vth), της ευκινησίας (µFE), της αντίστροφης
υποκατώφλιας κλίσης (S) και της πυκνότητας παγίδων στα κοκκώδη όρια (Νt) από τη
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µέθοδο του Levinson, µε σκοπό να βρεθούν τα πρό γήρανσης ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
τους όπως φαίνονται στον Πίνακα 5.3, πριν και µετά τη διαδικασία της ανόπτησης µε ~10%
υδρογόνο (H2) µέσα σε άζωτο (Ν2) µετά το στάδιο σχηµατισµού του µετάλλου (post-metal).
Αυτή η διαδικασία καλείται FGA (Forming Gas Annealing) και ο σκοπός της είναι η
ουδετεροποίηση των παγίδων.
Εξετάζοντας τα προ γήρανσης ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των διατάξεων των δισκίων
T1, T3, T4 και T7, µπορεί να βρεθεί η επίδραση: i) της µεθόδου εναπόθεσης του οξειδίου
πύλης συγκρίνοντας τα Τ3, Τ4, ii) της τεχνικής κρυσταλλοποίησης συγκρίνοντας τα T1, T3
και iii) της τεχνικής κρυσταλλοποίησης συγκρίνοντας τα T4, T7.
Έτσι, οι διατάξεις που έχουν κατασκευαστεί µε οξείδιο πύλης µε εναπόθεση LPCVD
από διάσπαση TEOS (Τ4) σε σύγκριση µε αυτές των οποίων το οξείδιο πύλης έχει
εναποτεθεί µε PECVD (Τ3), διαθέτουν όπως φαίνεται από τον Πίνακα 5.3 προτιµότερες
ηλεκτρικές επιδόσεις για το σκοπό των εφαρµογών, δηλαδή: i) µικρότερη τάση κατωφλίου,
ii) µεγαλύτερη ευκινησία, iii) µικρότερη αντίστροφη υποκατώφλια κλίση και iv) µικρότερη
πυκνότητα παγίδων στα κοκκώδη όρια. Αυτή η διαφορά µπορεί να ερµηνευθεί µε βάση τη
ζηµιά που υφίστανται τα δείγµατα µε οξείδιο που έχει εναποτεθεί µε τη µέθοδο PECVD,
λόγω του βοµβαρδισµού µε τα ιόντα του πλάσµατος της διαδικασίας αυτής που στην
περίπτωση των δειγµάτων µε LPCVD η ζηµιά δεν υπάρχει.
Η επίδραση της διαδικασίας FGA (Forming Gas Annealing), φαίνεται ότι βελτιώνει
σηµαντικότερα τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δειγµάτων µε PECVD, δηλαδή µειώνει την
τάση κατωφλίου, την αντίστροφη υποκατώφλια κλίση και την πυκνότητα παγίδων στα
κοκκώδη όρια και αυξάνει την ευκινησία. Στην περίπτωση των δειγµάτων µε LPCVD, η
βελτίωση των ηλεκτρικών επιδόσεων δεν είναι τόσο έντονη. Ακόµα όµως και µετά τη
διαδικασία FGA, οι ηλεκτρικές επιδόσεις των δειγµάτων LPCVD παραµένουν καλύτερες.
Συγκρίνοντας τα δείγµατα T1 κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης µίας ρίψης laser και T3
δύο

ρίψεων

laser,

µπορεί

να

φανεί

η

επίδραση

των

προηγµένων

τεχνικών

κρυσταλλοποίησης της µεθόδου SLS ELA στις ηλεκτρικές παραµέτρους των διατάξεων.
Σύµφωνα µε τις ηλεκτρικές µετρήσεις στη γραµµική περιοχή λειτουργίας (Πίνακας 5.3),
βρέθηκε ότι η πυκνότητα παγίδων στα κοκκώδη όρια (Nt) είναι περίπου η ίδια στα δύο
δείγµατα, ενώ σε ότι αφορά τις υπόλοιπες παραµέτρους (Vth, µ και S) οι διατάξεις (Τ1)
κατευθυντικών κοκκωδών ορίων στις οποίες τα κοκκώδη όρια είναι επιµήκη και εκτείνονται
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παράλληλα, διαθέτουν καλύτερες ηλεκτρικές επιδόσεις από τις διατάξεις που τα υµένιά
τους έχουν κρυσταλλοποιηθεί µε την τεχνική δύο ρίψεων laser (T3) και τα κοκκώδη όρια
έχουν τετράγωνο σχηµατισµό. Οι διαφορές στις επιδόσεις εξηγούνται [5.1] από τη
µικρότερη επιφανειακή τραχύτητα (από AFM) την οποία διαθέτουν τα υµένια κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης του δισκίου T1 σε συµφωνία µε τις [1.34, 2.42, 2.77]. Η διαδικασία
ουδετεροποίησης των παγίδων (µε FGA) φαίνεται να έχει παρόµοια περίπου επίδραση στις
ποσοστιαίες µεταβολές των περισσότερων µεγεθών για τα δύο δείγµατα (κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης και 2-ρίψεων), εκτός από τις παγίδες στα κοκκώδη όρια (από τις
ποσοστιαίες µεταβολές του Nt που έχει εκτιµηθεί µε τη µέθοδο του Levinson), οι οποίες
δείχνουν

ότι

στην

περίπτωση

των

δειγµάτων

κατευθυντικής

κρυσταλλοποίησης

ουδετεροποιούνται πιο αποτελεσµατικά.
Συγκρίνοντας (από τον Πίνακα 5.3) τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δειγµάτων T4 που
τα υµένια τους έχουν υποστεί κρυσταλλοποίηση SLS ELA µε την τεχνική δύο ρίψεων laser
και των δειγµάτων T7 των οποίων τα υµένια έχουν υποστεί απλή ανόπτηση σε φούρνο
(SPC), παρατηρείται ότι οι διατάξεις poly-Si TFT των δισκίων T4 διαθέτουν πολύ
µεγαλύτερες ευκινησίες (~10 φορές πιο ευκίνητοι οι ελεύθεροι φορείς αγωγής), πολύ
µικρότερη παράµετρο αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης (S), µικρότερη (περίπου κατά
30%) πυκνότητα παγίδων στα κοκκώδη όρια Nt και κατά πολύ µικρότερη τάση κατωφλίου
(πλησίον του 0 V, σε αντίθεση µε τα δείγµατα SPC των οποίων η τάση κατωφλίου είναι
γύρω στα 7-8 V, που είναι πολύ µεγάλη τιµή για πρακτικές εφαρµογές). Αυτές οι χειρότερες
ηλεκτρικές επιδόσεις των δειγµάτων των οποίων τα υµένια έχουν κρυσταλλοποιηθεί µε
SPC σε σχέση µε τα υµένια που έχουν κρυσταλλοποιηθεί µε ELA (δύο ρίψεων), µπορούν
να ερµηνευθούν [5.1] και σε συµφωνία µε τις υπάρχουσες αναφορές στη διεθνή
βιβλιογραφία [2.35, 2.48]: i) από το µικρότερο (~ κατά 8 φορές στην περίπτωση των υπό
εξέταση διατάξεων [5.1]) µέγεθος κόκκου των δειγµάτων SPC σε σχέση µε τα δείγµατα
ELA, που συνεπάγεται την ύπαρξη περισσότερων κοκκωδών ορίων ανά µονάδα
επιφανείας και άρα την αύξηση της πυκνότητας των παγίδων Nt [cm-2] στα κοκκώδη όρια,
τη µείωση της ευκινησίας λόγω των φραγµών δυναµικού που επάγονται και την αύξηση της
παραµέτρου S, που οι τιµές της έχουν συνδεθεί και από άλλες µελέτες, µε τις βαθιές
παγίδες στη διεπιφάνεια p-Si/SiO2 και/ή στα κοκκώδη όρια ii) την αυξηµένη επιφανειακή
τραχύτητα που παρουσιάζουν τα υµένια που έχουν κρυσταλλοποιηθεί µε SPC, λόγω της
ύπαρξης πολλών κοκκωδών ορίων τα οποία προκαλούν την εµφάνιση των µακροσκοπικά
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καλούµενων κενών (voids) και προεξοχών ή λοφίσκων, τα οποία συµβάλλουν πιο έντονα
στη µη επίπεδη διάταξη των ατόµων πυριτίου και οξυγόνου πλησίον της διεπιφάνειας pSi/SiO2 (το οποίο µακροσκοπικά ονοµάζεται κάλυψη βήµατος). Αυτή η αυξηµένη
επιφανειακή τραχύτητα των δειγµάτων SPC, αυξάνει τη σκέδαση των ελεύθερων φορέων
που κινούνται κοντά στην επιφάνεια του ηµιαγωγού, υποβαθµίζοντας επιπρόσθετα (πέραν
της ύπαρξης των παγίδων στα κοκκώδη όρια) τη µέση ευκινησία τους. Επιπλέον, η
αυξηµένη τραχύτητα πιθανότατα συνεισφέρει στη δηµιουργία ατελειών (ενεργειακών
καταστάσεων) κοντά στη διεπιφάνεια p-Si/SiO2, µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση και των
παραµέτρων της τάσης κατωφλίου και της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης. Είναι
σηµαντικό να σηµειωθεί ότι η διαδικασία FGA, δεν συνεισφέρει σηµαντικά στη βελτίωση
των ηλεκτρικών επιδόσεων των διατάξεων µε υµένια SPC (µάλιστα π.χ. η τάση κατωφλίου
αυξάνεται µετά από FGA στα δείγµατα T7 του Πίνακα 5.3). Αντίθετα, στις διατάξεις µε
υµένια SLS ELA η επίδραση της διαδικασίας FGA φαίνεται (από όλες τις ηλεκτρικές
παραµέτρους) ότι είναι σηµαντική, βελτιώνοντας τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους. Αυτή η
παρατήρηση είναι ενδεικτική ότι πιθανότατα οι υποβαθµισµένες ηλεκτρικές ιδιότητες των
διατάξεων µε υµένια SPC προέρχονται σε µεγάλο βαθµό επιπροσθέτως και από τον
παράγοντα της υφής (texture effect), όπως από την επιφανειακή τραχύτητα, εκτός από τη
µεγάλη πυκνότητα παγίδων µέσα στα κοκκώδη όρια των υµενίων τους [5.1], σε συµφωνία
µε τις [2.40, 2.67, 2.72].
Μετά από τις µετρήσεις ρεύµατος τάσης στη γραµµική περιοχή λειτουργίας, στα ίδια
δείγµατα (των δισκίων T1, T3, T4 και T7), εφαρµόστηκε για χρόνο µέχρι και 16 ώρες η
συνθήκη καταπόνησης VGS,stress = VDS,stress/2, µε VDS,stress = 6, 8 και 10 V. Τα αποτελέσµατα
της καταπόνησης των δειγµάτων που είχαν υποστεί FGA, ο συνδυασµός τους µε την
ανάλυση που προηγήθηκε και τα συµπεράσµατα που εξηχθησαν µέσα από αυτή την
πειραµατική διαδικασία αναλύονται στις δύο επόµενες υποενότητες του κεφαλαίου.

§5.2. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΟΙΗΣΗΣ.
Η διερεύνηση της επίδρασης της τεχνικής κρυσταλλοποίησης ενός a-Si στην εξέλιξη
των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια της καταπόνησης µιας διάταξης από
θερµούς φορείς, είναι χρήσιµη τεχνολογικά. Η συσχέτιση της αξιοπιστίας ενός poly-TFT µε
την τεχνική κρυσταλλοποίησης του ενεργού του υµενίου είναι κρίσιµη για τον τεχνολογικό
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και βιοµηχανικό κόσµο, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται τόσο για τη διερεύνηση των µηχανισµών
σε βάθος αλλά για τις επιδόσεις των διατάξεων και τη σταθερότητά τους, κατά τη χρήση
τους σε πρακτικές κυκλωµατικές εφαρµογές στις οποίες στα άκρα των τρανζίστορ
εφαρµόζονται τάσεις ικανές να τα καταπονήσουν. Υπό αυτό το πρίσµα, η πειραµατική
διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν είχε σα στόχο την ανάλυση των µηχανισµών
καταπόνησης σε βάθος, αλλά τη διερεύνηση της επίδρασης των κατασκευαστικών
διαδικασιών στην καταπόνηση και στις επιδόσεις αξιοπιστίας.
Στο Σχήµα 5.2 φαίνεται η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου σα συνάρτηση του χρόνου
καταπόνησης για δύο διατάξεις που υποβλήθηκαν σε τάσεις καταπόνησης: VGS,stress = 3 V
και VDS,stress = 6 V. Τα δύο δείγµατα (από τα δισκία T4 και T7) µε οξείδιο πύλης LPCVD και
ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά (τα οποία προαναφέρθηκαν) διέφεραν µόνο ως προς την
τεχνική κρυσταλλοποίησης (SPC και 2-shot SLS ELA) των υµενίων τους. Η ολίσθηση της
τάσης κατωφλίου φαίνεται µη µονοτονική (µη προβλέψιµη) και για τα δύο είδη διατάξεων.
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Σχήµα 5.2: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου (∆Vth) µε το χρόνο καταπόνησης δύο διατάξεων poly-TFTs
διαφορετικής τεχνικής κρσυσταλλοποίησης (2-shot SLS ELA και SPC). Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = 3 V,
VDS,stress = 6 V.

Οι µεταβολές της τάσης κατωφλίου είναι εµφανώς µεγαλύτερες για τα δείγµατα SPC, τα
οποία συνάγεται ότι είναι λιγότερο αξιόπιστα. Τα δύο δείγµατα παρουσιάζουν µια
διαφορετική συµπεριφορά της τάσης κατωφλίου µε το χρόνο καταπόνησης που είναι: i) για
τα δείγµατα SPC µια αρχική απότοµη αύξηση και στη συνέχεια µείωση, ενώ ii) για τα

-186-

Κεφάλαιο 5

δείγµατα SLS ELA 2-shot µια αρχική µικρή µείωση και στη συνέχεια µικρή αύξηση. Η πολύ
µεγάλη αρχική αύξηση της τάσης κατωφλίου στα δείγµατα SPC µπορεί να αποδοθεί στην
έγχυση ηλεκτρονίων στο οξείδιο πύλης, η οποία εντείνεται από τη µεγάλη τραχύτητα των
υµενίων SPC που προκαλεί τοπικά την ενίσχυση του κατακόρυφου πεδίου και την ένταση
του φαινοµένου της έγχυσης των θερµών ηλεκτρονίων. Το φαινόµενο αυτό θα συνεχιστεί,
µέχρι την πόλωση του οξειδίου πύλης, το οποίο θα αρχίζει να έλκει θετικά φορτία (οπές)
και θα απωθεί ηλεκτρόνια. Σαν αποτέλεσµα, η αύξηση της τάσης κατωφλίου φτάνει σε
κόρο και στη συνέχεια λόγω έγχυσης οπών την οποία προκαλεί η πόλωση του οξειδίου,
παρατηρείται η µείωσή της. Σε ότι αφορά την αρχικά παρατηρούµενη µείωση της τάσης
κατωφλίου για τα δείγµατα SLS ELA 2-shot, µπορεί να αποδοθεί είτε σε προυπάρχουσες
παγίδες οπών είτε στη µετακίνηση προς τη διεπιφάνεια Si/FOX ιόντων υδρογόνου λόγω
φαινοµένων αυτοθέρµανσης. Και στις δύο περιπτώσεις, το αποτέλεσµα θα είναι η (θετική)
πόλωση του οξειδίου πύλης, µε επακόλουθο την έγχυση θερµών ηλεκτρονίων στο οξείδιο
λόγω έλξης που συντελεί στην αύξηση της τάσης κατωφλίου.
20
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Σχήµα 5.3: Ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας (∆Gm,max/Gm,max,0) µε το χρόνο καταπόνησης δύο
διατάξεων poly-TFTs διαφορετικής τεχνικής κρσυσταλλοποίησης (2-shot SLS ELA και SPC). Συνθήκη
καταπόνησης: VGS,stress = 3 V, VDS,stress = 6 V.

Οι αρχικές θετικές τιµές της µέγιστης διαγωγιµότητας (Σχήµα 5.3) ταιριάζουν (χρονικά
µέχρι τα ~200 s) µε την αρχική µείωση της τάσης κατωφλίου στα υµένια 2-shot. Επειδή η
τραχύτητα στα υµένια SLS ELA 2-shot είναι συγκριτικά πολύ µικρότερη από ότι στα υµένια
SPC, στα οποία προκαλείται τοπικά η ενίσχυση του κατακόρυφου πεδίου και η έναυση της
έγχυσης των θερµών ηλεκτρονίων, δεν εντείνεται ο µηχανισµός έγχυσης των ηλεκτρονίων.

-187-

Κεφάλαιο 5

Εποµένως, αρχικά καλύπτονται οι παγίδες οπών κυρίως στο άκρο του απαγωγού λόγω
της εκεί µεγιστοποίησης του πλευρικού πεδίου. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία µιας
επιπρόσθετης περιοχής απογύµνωσης, η οποία συντελεί στη φαινόµενη σµίκρυνση του
καναλιού (channel shortening) και σαν συνέπεια στην απότοµη αύξηση της διαγωγιµότητας
(Gm,max ~ 1/L) [5.2]. Η έγχυση των οπών προκαλεί την πόλωση του οξειδίου µε αποτέλεσµα
την έλξη θερµών ηλεκτρονίων, τα οποία συνεισφέρουν στην αύξηση της τάσης κατωφλίου
και

τη

µείωση

της

µέγιστης

διαγωγιµότητας

λόγω

δηµιουργίας

διεπιφανειακών

καταστάσεων. Στο δείγµα SPC, η αρχική έγχυση ηλεκτρονίων προκαλεί την ποσοστιαία
µείωση της µέγιστης διαγωγιµότητας, ενώ στη συνέχεια η έγχυση οπών λόγω (αρνητικής)
πόλωσης του οξειδίου προκαλεί φαινόµενη σµίκρυνση του καναλιού και άρα αύξηση της
διαγωγιµότητας. Η αύξηση της διαγωγιµότητας στην περίπτωση των SPC δειγµάτων είναι
πολύ πιο µικρή λόγω της υποδεέστερης ποιότητας της διεπιφάνειας Si/SiO2 λόγω της
οποίας

η διαγωγιµότητα

µικρή.

Μετά

και

την

αρχική ποσοστιαία

µείωση της

διαγωγιµότητας, και εποµένως της ευκινησίας των φορέων, κατά 30-35%, οι ελεύθεροι
φορείς δεν µπορούν να προσλάβουν την απαραίτητη ενέργεια ώστε να γίνουν θερµοί.
0.1
0.0
-0.1
-0.2
-0.3

∆S [V/decade]

-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9

2-shot
SPC

-1.0
-1.1
-1.2
-1.3
-1.4

1

10

100

1000

10000

100000

Stress Time [s]

Σχήµα 5.4: Μεταβολή της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης (∆S) µε το χρόνο καταπόνησης δύο διατάξεων
poly-TFTs διαφορετικής τεχνικής κρσυσταλλοποίησης (2-shot SLS ELA και SPC). Συνθήκη καταπόνησης:
VGS,stress = 3 V, VDS,stress = 6 V.

Και από τις µεταβολές της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης (Σχήµα 5.4), φαίνεται ότι
η γήρανση των poly-TFT µε υµένια SPC επέρχεται πιο γρήγορα σε σχέση µε τα υµένια
SLS ELA 2-shot που επιδυκνείουν µεγαλύτερη σταθερότητα. Η µικρή µεταβολή (σχεδόν
ανύπαρκτη) της παραµέτρου S µε το χρόνο καταπόνησης για τα δείγµατα SLS ELA 2-shot,
δείχνει ότι η συγκεκριµένη συνθήκη καταπόνησης δε δηµιουργεί σηµαντικές καταστάσεις
στη διεπιφάνεια Si/FOX. Αξιοσηµείωτη είναι η µείωση της παραµέτρου S στα δείγµατα
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SPC, η οποία πιθανώς να σχετίζεται µε την ενεργοποίηση του παρασιτικού npn τρανζίστορ
πλησίον της διεπιφάνειας Si/BOX. Λόγω ιονισµού προσκρούσεων και δηµιουργίας ζευγών
ηλεκτρονίων-οπών, τα ηλεκτρόνια εγχέονται στο οξείδιο πύλης όπως δείχθηκε και από την
ολίσθηση της τάσης κατωφλίου, ενώ οι οπές συσσωρεύονται στο σώµα του υµενίου κοντά
στην επαφή της πηγής µε αποτέλεσµα την ορθή πόλωση της επαφής του υµενίου µε την
πηγή, την έγχυση ηλεκτρονίων από την πηγή στο υµένιο και εποµένως την ενεργοποίηση
του παρασιτικού τρανζίστορ npn [5.3]. Ο µηχανισµός της συσσώρευσης των οπών στο
σώµα του υµενίου στην ίδια συνθήκη (VGS,stress = VDS,stress/2) αλλά σε διαφορετικές
διατάξεις, προτάθηκε και διερευνήθηκε διεξοδικά στο Κεφάλαιο 5.
Στο Σχήµα 5.5 φαίνεται η χρονική εξέλιξη της πυκνότητας παγίδων στα κοκκώδη όρια
του υµενίου, όπως βρέθηκε από την εφαρµογή της µεθόδου Levinson από τις
χαρακτηριστικές µεταφοράς ενδιάµεσα στους κύκλους καταπόνησης. Είναι φανερό ότι στα
δείγµατα SLS ELA 2-shot, η δηµιουργία ατελειών στα κοκκώδη όρια λόγω δράσης θερµών
φορέων είναι µικρότερη σε σχέση µε τα δείγµατα SPC. Η αρχική µείωση της πυκνότητας
των παγίδων στα δείγµατα SPC πιθανώς είναι φαινοµενική, λόγω της αύξησης του
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Σχήµα 5.5: Μεταβολή της πυκνότητας παγίδων στα κοκκώδη όρια (∆Nt) µε το χρόνο καταπόνησης δύο
διατάξεων poly-TFTs διαφορετικής τεχνικής κρσυσταλλοποίησης (2-shot SLS ELA και SPC). Συνθήκη
καταπόνησης: VGS,stress = 3 V, VDS,stress = 6 V.

Συγκρίνοντας τη συµπεριφορά γήρανσης υπό εφαρµογή τάσεων καταπόνησης VGS,stress
= 5 V και VDS,stress = 10 V για διατάξεις: µε PECVD οξείδια πύλης (από τα δισκία T1 και T3),
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τα ίδια γεωµετρικά χαρακτηριστικά και διαφορετική τεχνική κρυσταλλοποίησης ELA SLS
(Directional 1-shot και 2-shot) των υµενίων τους, βρέθηκε ότι οι διατάξεις κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις σε όρους αξιοπιστίας, δηλαδή
µικρότερες ποσοστιαίες µεταβολές ηλεκτρικών παραµέτρων σε σχέση µε τις διατάξεις
κρυσταλλοποίησης 2-ρίψεων.

Σχήµα 5.6: Μεταβολή: α) της τάσης κατωφλίου (∆Vth) και της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης (∆S), β) της
µέγιστης διαγωγιµότητας (∆Gm,max/Gm,max,0)% και της πυκνότητας παγίδων στα κοκκώδη όρια (∆Nt), µε το χρόνο
καταπόνησης. ∆ιατάξεις poly-TFTs µε PECVD διηλεκτρικό πύλης, διαφορετικής τεχνικής κρυσταλλοποίησης (2shot SLS ELA και Directional). Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = 5 V, VDS,stress = 10 V.

Από το Σχήµα 5.6.α, φαίνεται η µονότονη (συνεχής) άνοδος της τάσης κατωφλίου µε το
χρόνο καταπόνησης και στα δύο είδη δειγµάτων. Η µεγαλύτερη άνοδος της τάσης
κατωφλίου στα δείγµατα 2-shot αποδίδεται στην εντονότερη έγχυση ηλεκτρονίων η οποία
συµβαίνει σε σχέση µε τα κατευθυντικά δείγµατα, λόγω της εντονότερης επιφανειακής
τραχύτητας που παρουσιάζουν τα δείγµατα υµενίων 2-shot συγκριτικά µε τα κατευθυντικά,
η οποία και προκαλεί την ενίσχυση του κατακόρυφου πεδίου [5.4, 5.1]. Από την
αντίστροφη υποκατώφλια κλίση S, συνάγεται ότι περισσότερες καταστάσεις (παγίδες)
δηµιουργούνται από τη δράση των θερµών ηλεκτρονίων στα δείγµατα 2-shot σε σχέση µε
τα κατευθυντικά δείγµατα. Η χρονική εξέλιξη της παραµέτρου S ταιριάζει µε τη χρονική
εξέλιξη της τάσης κατωφλίου κάτι που δείχνει ότι βαθιές παγίδες δηµιουργούνται κυρίως
στη διεπιφάνεια Si/SiO2. Επιπλέον, σύµφωνα και µε το Σχήµα 5.6.β, η πυκνότητα των
παγίδων Nt στα κοκκώδη όρια αυξάνεται µε το χρόνο καταπόνησης περισσότερο στα
δείγµατα 2-shot, αφού αυτά τα δείγµατα έχουν περισσότερα σκληρά κοκκώδη όρια στο
κανάλι σε σχέση µε τα κατευθυντικά. Τέλος, η µεγαλύτερη ποσοστιαία µείωση της
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διαγωγιµότητας µε το χρόνο η οποία παρατηρείται στα δείγµατα 2-shot, µπορεί να
αποδοθεί στη δηµιουργία παγίδων στη διεπιφάνεια ή/και µέσα στα κοκκώδη όρια.

§5.3. ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΥΛΗΣ.
Στην ενότητα αυτή, εξετάζεται η επίδραση του οξειδίου στη γήρανση διατάξεων polyTFT που έχουν υποβληθεί στη συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = VDS,stress/2, µε VDS,stress =
6, 8 και 10 V. Τα δείγµατα που εξετάστηκαν ήταν από τα δισκία Τ3 και Τ4, δηλαδή µε
ενεργά υµένια κρυσταλλοποιηµένα µε SLS ELA 2-shot και µε διοξείδιο του πυριτίου σαν
διηλεκτρικό πύλης αντίστοιχα µε εναπόθεση PECVD και LPCVD από διάσπαση TEOS.
Στο Σχήµα 5.7 φαίνεται η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου σε συνάρτηση µε το χρόνο
καταπόνησης για poly-TFT µε PECVD και LPCVD οξείδια πύλης. Είναι φανερό ότι η
γήρανση των διατάξεων µε LPCVD οξείδιο πραγµατοποιείται πιο γρήγορα. Η ολίσθηση της
τάσης κατωφλίου για τις διατάξεις µε PECVD οξείδιο είναι µονοτονική (συνεχής), ενώ για
τις διατάξεις µε LPCVD δε φαίνονται µονοτονικές µεταβολές (αρχική µείωση και στη
συνέχεια λογαριθµική αύξηση της Vth).
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Σχήµα 5.7: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου (∆Vth) σε συνάρτηση µε το χρόνο καταπόνησης για διατάξεις polyTFTs κρσυσταλλοποίησης 2-shot SLS ELA, µε διαφορετικά διηλεκτρικά πύλης (PECVD και LPCVD).

Επιπλέον, τα δείγµατα µε PECVD οξείδιο δείχνουν λιγότερο ευαίσθητα στην
καταπόνηση θερµών φορέων, αφού για τον ίδιο χρόνο καταπόνησης επιδεικνύουν
µικρότερες µεταβολές της Vth σε σχέση µε τις διατάξεις µε LPCVD οξείδιο.

-191-

Κεφάλαιο 5

Η αρχική µείωση και στη συνέχεια αύξηση της τάσης κατωφλίου στα δείγµατα µε
LPCVD οξείδια, εξηγείται µε αρχική έγχυση οπών και ακόλουθη έγχυση ηλεκτρονίων που
έχει αποδοθεί [5.5, 5.6]: i) σε προυπάρχουσες (πριν τη καταπόνηση) παγίδες οπών µέσα
στο οξείδιο πύλης, οι οποίες όταν καλύπτονται το οξείδιο πολώνεται θετικά και έλκει
ηλεκτρόνια, ii) λόγω πρόσκρουσης των θερµών φορέων οι υπό τάση δεσµοί Si-O (στη
διεπιφάνεια) σπάνε, µε αποτέλεσµα την αρχική παγίδευση οπών η οποία µε την πάροδο
του χρόνου καταπνίγεται από το αποτέλεσµα της ίδιας της καταπόνησης που είναι η
έγχυση ηλεκτρονίων και η παγίδευσή τους στο οξείδιο [5.7, 5.8].
Στο Σχήµα 5.8, φαίνεται η ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας µε το
χρόνο καταπόνησης. Τα δείγµατα µε PECVD οξείδιο παρουσιάζουν µονοτονική ποσοστιαία
µείωση της Gm,max, ενώ τα δείγµατα µε LPCVD οξείδιο παρουσιάζουν µεταβολές που δεν
είναι συνεχείς, µε πολλές διακυµάνσεις, καθιστώντας τις επιδόσεις αξιοπιστίας τους
υποδεέστερες.
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Σχήµα 5.8: Ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας (∆Gm,max/Gm,max,0) σε συνάρτηση µε το χρόνο
καταπόνησης για διατάξεις poly-TFTs κρσυσταλλοποίησης 2-shot SLS ELA, µε διαφορετικά διηλεκτρικά πύλης
(PECVD και LPCVD).

Οι παρατηρούµενες αυξήσεις της µέγιστης διαγωγιµότητας στα δείγµατα LPCVD
µπορούν να αποδοθούν σε φαινόµενη σµίκρυνση του µήκους καναλιού λόγω έγχυσης
οπών στο άκρο του απαγωγού και δηµιουργίας µιας περιοχής απογύµνωσης [5.2]. Όσο ο
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χρόνος ή η ένταση καταπόνησης (VDS,stress) αυξάνονται, η φαινόµενη σµίκρυνση του
καναλιού καταπνίγεται καθώς η έγχυση εκτείνεται σε µεγαλύτερο µήκος και ταχύτερα.
Σε ότι αφορά την αντίστροφη υποκατώφλια κλίση S (Σχήµα 5.9), για την περίπτωση
των δειγµάτων PECVD δεν παρατηρούνται µεγάλες διαφορές ανάµεσα στις τρεις
διαφορετικές τάσεις VDS,stress, ενώ στην περίπτωση των δειγµάτων LPCVD παρατηρείται
µια σταδιακά µεγαλύτερη µεταβολή (αύξηση) της παραµέτρου S µε την αύξηση της τάσης
VGS,stress. ∆εδοµένου ότι η συνθήκη καταπόνησης παραµένει ίδια (VGS,stress = VDS,stress/2), οι
µεταβολές αυτές µπορούν να εξηγηθούν από την υπόθεση των προϋπαρχουσών παγίδων
στο οξείδιο LPCVD, καθώς µε σταθερό το λόγο VGS,stress = VDS,stress/2 και σταδιακή αύξηση
του κάθετου πεδίου που εξαρτάται από την τάση VGS,stress, η κάλυψη αυτών των παγίδων
γίνεται γρηγορότερα από τις οπές. Καθώς προχωράει η καταπόνηση και αρχίζει η έγχυση
των ηλεκτρονίων (όπως φάνηκε και από τις µετρήσεις της τάσης κατωφλίου), η αντίστροφη
υποκατώφλια κλίση συνεχίζει να αυξάνεται, λόγω της δηµιουργίας διεπιφανειακών παγίδων
ή καταστάσεων στα κοκκώδη όρια του υµενίου.
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Σχήµα 5.9: Μεταβολή της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης (S) σε συνάρτηση µε το χρόνο καταπόνησης για
διατάξεις poly-TFTs κρσυσταλλοποίησης 2-shot SLS ELA, µε διαφορετικά διηλεκτρικά πύλης (PECVD και
LPCVD).

Στην περίπτωση του PECVD διηλεκτρικού, λόγω του βοµβαρδισµού µε τα ιόντα του
πλάσµατος (σε περιβάλλον οξυγόνου) κατά τη διαδικασία εναπόθεσης, η φύση των
ατελειών που δηµιουργούνται πιθανώς είναι διαφορετική από αυτή των δειγµάτων µε
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LPCVD οξείδιο πύλης, µε αποτέλεσµα η µεταβολή των τάσεων καταπόνησης να µην
επιφέρει σηµαντικές διαφορές στη δηµιουργία των παγίδων [1.42].
Από τις µετρήσεις της πυκνότητας των παγίδων Nt στα κοκκώδη όρια του υµενίου
σύµφωνα µε τη µέθοδο Levinson (Σχήµα 5.10), φαίνεται ότι η γέννεση ατελειών στα
κοκκώδη όρια µέσα στο σώµα του υµενίου δεν εξαρτάται από τη µέθοδο εναπόθεσης του
οξειδίου της πύλης (έχει µια µικρή εξάρτηση από τις τάσεις καταπόνησης), αφού για τις
ίδιες τάσεις καταπόνησης η πυκνότητα των παγίδων στα κοκκώδη όρια είναι περίπου ίδια
για τα διαφορετικά διηλεκτρικά πύλης.
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Σχήµα 5.10: Μεταβολή της πυκνότητας παγίδων στα κοκκώδη όρια (∆Nt) σε συνάρτηση µε το χρόνο
καταπόνησης για διατάξεις poly-TFTs κρσυσταλλοποίησης 2-shot SLS ELA, µε διαφορετικά διηλεκτρικά πύλης
(PECVD και LPCVD).
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6.
§6.1.

∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ∆ΙΠΛΗΣ ΠΥΛΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ΘΕΡΜΩΝ ΦΟΡΕΩΝ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΕΝΝΟΙΕΣ

–

∆ΟΜΗ

∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ

∆ΙΠΛΗΣ

ΠΥΛΗΣ

ΚΑΙ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

§6.1.1. ∆οµή διατάξεων διπλής πύλης.

Η δοµή τρανζίστορ διπλής πύλης (Double Gate, DG) φαίνεται στο Σχήµα 6.1.α,
όπου στο ίδιο σχήµα έχουν σχεδιαστεί για σύγκριση και οι διατάξεις πρόσθιας και οπίσθιας
πύλης. Ουσιαστικά, οι διατάξεις διπλής πύλης δοµικά είναι η υπέρθεση µιας διάταξης
πρόσθιας (Top Gate, TG) και µιας οπίσθιας πύλης (Bottom Gate, BG). Αποτελούνται από
δύο πύλες, η κάθε µια από τις οποίες ελέγχει τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της διεπιφάνειας
του διηλεκτρικού της µε το υµένιο Si αλλά και της διεπιφάνειας του διηλεκτρικού της άλλης
πύλης µε το ενεργό υµένιο. Παρόµοιες δοµές διπλής αλλά και πολλαπλής πύλης
(multigate) [6.1], υπάρχουν και στην τεχνολογία SOI. Με τις δοµές αυτές κυρίως
επιτυγχάνεται:

i)

αύξηση

της

πυκνότητας

ολοκλήρωσης

και

ii)

µείωση

της

καταναλισκόµενης ισχύος. Η αύξηση της πυκνότητας ολοκλήρωσης (ή η µείωση της
επιφάνειας του chip ισοδύναµα) επιτυγχάνεται λόγω του ελέγχου της αγωγής των φορέων
της πρόσθιας ή οπίσθιας διεπιφάνειας από την οπίσθια ή εµπρόσθια τάση πύλης. Για
παράδειγµα η τάση αναστροφής της πρόσθιας διεπιφάνειας, µπορεί να ελεγχθεί από την
οπίσθια πύλη µε αποτέλεσµα µε µια και µόνο διάταξη να επιτυγχάνονται οι ηλεκτρικές
επιδόσεις πολλών διατάξεων µονής πύλης. Η µείωση της επιφάνειας φαίνεται στο Σχήµα
6.1.β, όπου µε 6 τετραγωνικά pads ~100 µm το καθένα, ορίζεται η επιφάνεια που
καταλαµβάνεται από 6 διαφορετικά τρανζίστορς (TG X-Υ, BG Χ-Υ, DG Χ-Υ). Η µείωση της
καταναλισκόµενης ισχύος προέρχεται και από τη µείωση της επιφάνειας του chip αλλά και
από τη δυνατότητα που δίνουν αυτές οι διατάξεις ώστε να εφαρµοστούν τεχνικές χαµηλής
ισχύος σε κυκλώµατα CMOS όπως η τεχνική µεταβλητής τάσης κατωφλίου. Στην τεχνική
αυτή, κατά τη διάρκεια που ένα κύκλωµα τίθεται σε κατάσταση αναµονής (stand-by), ένα
σήµα µπορεί να εφαρµοστεί στην όπισθια πύλη κάποιων τρανζίστορς που βρίσκονται
τοπολογικά πολύ κοντά στη γείωση και την τροφοδοσία µε αποτέλεσµα να διαφοροποιούν
την τάση κατωφλίου τους (να την αυξάνουν ως προς το µέτρο) και τελικά να µειώνεται η
κατανάλωση στατικής ισχύος (τα ρεύµατα διαρροής) στην κατάσταση αυτή. Η αλλαγή της
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τάσης κατωφλίου για τον παραπάνω σκοπό, θα µπορούσε εναλλακτικά να επιτευχθεί: i) µε
εφαρµογή τάσης στην επαφή του υποστρώµατος και µε τη διαµόρφωση της τάσης
κατωφλίου µε βάση το φαινόµενο σώµατος, ii) τεχνολογικά, µεταβάλλοντας τη
συγκέντρωση της νόθευσης του ηµιαγωγού (αυτό είναι ισοδύναµο µε την αλλαγή της τάσης
πύλης). Ωστόσο αυτοί οι δύο τρόποι είναι τεχνολογικά πιο δύσκολα επιτεύξιµοι και για αυτό
οι διατάξεις διπλής πύλης προτιµώνται.

Σχήµα 6.1: α) Σχηµατικό αναπαράστασης της δοµής διπλής πύλης (µέση) καθώς και των δοµών οπίσθιας και
πρόσθιας πύλης πάνω στο ίδιο chip. β) Κάτοψη των τρανζίστορ διπλής πύλης που µελετήθηκαν. Τα γράµµατα Χ
και Υ αναφέρονται στη διεύθυνση του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια. Φαίνεται επίσης και η γεωµετρία του
καναλιού (εύρος = W, µήκος = L).

Εκτός όµως από τα προαναφερθέντα, οι διατάξεις διπλής πύλης είναι χρήσιµες για
τη µελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των TFT poly-Si, και πιο συγκεκριµένα των
διεπιφανειακών ατελειών, των παγίδων µέσα στο οξείδιο και των παγίδων στα κοκκώδη
όρια εντός του υµενίου που δηµιουργούνται από τη διαδικασία κατασκευής ή εµφανίζονται
κατά τη διάρκεια εφαρµογής υψηλών πεδίων και τη δράση θερµών φορέων.
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της διερεύνησης σε ότι αφορά:
i) την κατανόηση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων των TFT poly-Si στη γραµµική περιοχή
λειτουργίας (VDS = 0.1 V) και ii) την κατανόηση των µηχανισµών γένεσης διεπιφανειακών
παγίδων και παγίδευσης φορέων αγωγής µέσα στο οξείδιο και στα κοκκώδη όρια. Και στις
δύο περιπτώσεις διερευνάται η επίδραση της οπίσθιας διεπιφάνειας στις ηλεκτρικές
ιδιότητες τη εµπρόσθιας διεπιφάνειας καθώς και η επίδραση του προσανατολισµού του
καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια στις ηλεκτρικές παραµέτρους των διατάξεων αυτών. Οι
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τεχνολογίες διατάξεων διπλής πύλης που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη αυτή ήταν τρία και
θα αναφέρονται στο κείµενο ως: i) B2005 (δισκία 20 και 17) και ii) Β2006. Η διαδικασία και
τα χαρακτηριστικά κατασκευής της κάθε µίας τεχνολογίας αναφέρονται στην επόµενη
παράγραφο.

§6.1.2. Χαρακτηριστικά κατασκευαστικής διαδικασίας.

A) Β2005
Τα υµένια poly-Si είναι πάχους 50 nm. Τα διηλεκτρικά στρώµατα είναι από SiO2 και
έχουν εναποτεθεί µε τη µέθοδο HD-PECVD (High Density PECVD, σε πλάσµα O2) από
διάσπαση TEOS (tetraethylorthosilicate) στους 320oC. Έχει γίνει απουδρογώνωση στους
500oC για 2 hr σε περιβάλλον N2. Το πάχος του εµπρόσθιου οξειδίου πύλης (FOX) είναι 30
nm και του οπίσθιου (BOX) 50 nm. Οι πύλες είναι από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο έντονα N+
(P31, δόση 3∏1015 σε 58 ΚeV) νοθευµένο. Η έντονη νόθευση µειώνει την αντίσταση µε
αποτέλεσµα αυτό το υλικό να θεωρείται προσεγγιστικά ισοδυναµικό σαν µέταλλο. Η
νόθευση της εµπρόσθιας πύλης και ο σχηµατισµός της προήλθε από κοινή διαδικασία
εµφύτευσης µε τις διαχύσεις απαγωγού και πηγής (P31 δόση 2∏1015 σε 35 ΚeV), ενώ για τη
νόθευση της οπίσθιας πύλης ακολουθήθηκε ξεχωριστή διαδικασία νόθευσης από αυτές
των διαχύσεων (απαγωγού και πηγής). Η ενεργοποίηση των νοθευτών των επαφών
(πηγής και απαγωγού) πραγµατοποιήθηκε στους 650oC για 2 hr. Η θερµοκρασία αυτή είναι
συµβατή µε το υπόστρωµα χαλαζία (quartz) που έχουν οι διατάξεις. Η εµπρόσθια πύλη
είναι αυτοευθυγραµµιζόµενη (self-aligned), ενώ η οπίσθια µη ευθυγραµµιζόµενη και έχει
υποστεί ανόπτηση για 5 hr στους 650 oC. Τα πάχη και των δύο πυλών είναι 200 nm. Το
µέταλλο της πύλης είναι από αλουµίνιο. Το κανάλι είναι ελαφρά νοθευµένο (εµφυτευµένο)
µε βόριο (2∏1012/cm²) για τις διατάξεις nMOS µόνο στο δισκίο 20. Στο 17 δεν υπάρχει
νόθευση για τη ρύθµιση της τάσης κατωφλίου (threshold voltage adjustment). Ωστόσο, οι
συγκεντρώσεις νόθευσης καναλιού είναι πολύ µικρές ακόµα και στα δισκία 20, µε
αποτέλεσµα το κανάλι των TFTs να µπορεί να θεωρηθεί σχεδόν ενδογενές (intrinsic). Η
κρυσταλλοποίηση του υµενίου a-Si πραγµατοποιήθηκε µε µήκος πλευρικής ανάπτυξης
(Lateral Growth Length, LGL) ίσο µε 12.5 µm. ∆ύο είδη προσανατολισµού του καναλιού
υπάρχουν: η προνοµιακή κατεύθυνση Χ όπου το κανάλι και η ροή ρεύµατος αγωγής
ελεύθερων φορέων είναι παράλληλα στα κοκκώδη όρια και η κατεύθυνση Υ όπου είναι
κάθετα. Η ακτίνα του laser καθορίζεται από µια µάσκα οπής 25 µm και είναι εύρους 2-3
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µm. Σε κάθε πέρασµα του laser που γίνεται παράλληλα προς την κίνηση του
υποστρώµατος η ανόπτηση καλύπτει πλευρικά µια περιοχή 0.5 µm και µια περιοχή ύψους
2 mm. Και στα δύο έχει χρησιµοποιηθεί η τεχνική διαδοχικής πλευρικής στερεοποίησης
(sequential lateral solidification, SLS) κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης: µιας ριπής για τα
δείγµατα 20 και επικαλυπτόµενων ριπών για τα δείγµατα 17. Η τεχνική µιας ριπής Στο
Σχήµα 6.2.α φαίνεται η µικροδοµή του υµενίου των δειγµάτων 20 που χαρακτηρίζεται από
επιµήκεις κόκκους, ενώ στο Σχήµα 6.2.β η εικόνα AFM του υµενίου poly-Si αποκαλύπτει ότι
δεν υπάρχει σηµαντική επιφανειακή τραχύτητα. Η µικροδοµή του υµενίου των δειγµάτων
του δισκίου 17 έχει πολλές οµοιότητες µε αυτή των 20 καθώς η κρυσταλλοποίηση είναι
κατευθυντική (επιµήκεις κόκκοι) και δε δείχνεται. Ο µέσος αριθµός των κοκκωδών ορίων
ανά µονάδα µήκους (εύρους) είναι προσεγγιστικά ο ίδιος, λόγω της παραλληλότητας των
κόκκων.

Σχήµα 6.2: α) Το υµένιο poly-Si για τα δείγµατα 20, όπου φαίνονται οι επιµήκεις σχεδόν παράλληλοι κόκκοι. β) Η
εικόνα AFM του υµενίου poly-TFT των δειγµάτων 20 που δείνει ότι δεν υπάρχει µεγάλη επιφανειακή τραχύτητα
(surface roughness).

Β) Β2006
Τα υµένια poly-Si είναι πάχους 50 nm. Τα διηλεκτρικά στρώµατα είναι από SiO2 και
έχουν εναποτεθεί µε τη µέθοδο HD-PECVD (High Density PECVD, σε πλάσµα O2) από
διάσπαση TEOS (tetraethylorthosilicate). Το πάχος του εµπρόσθιου οξειδίου πύλης (FOX)
είναι 30 nm και του οπίσθιου (BOX) 50 nm. Οι πύλες είναι από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο
έντονα N+ (P31, δόση 3∏1015 σε 20 ΚeV) νοθευµένο. Η νόθευση και ο σχηµατισµός τους
προήλθε από κοινή διαδικασία εµφύτευσης µε τις διαχύσεις απαγωγού και πηγής. Η
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ενεργοποίηση των νοθευτών των επαφών (πηγής και απαγωγού) πραγµατοποιήθηκε
στους 650oC για 2 hr. Η θερµοκρασία αυτή είναι συµβατή µε το υπόστρωµα χαλαζία
(quartz) που έχουν οι διατάξεις. Η εµπρόσθια πύλη είναι αυτοευθυγραµµιζόµενη (selfaligned), ενώ η οπίσθια µη ευθυγραµµιζόµενη. Τo πάχος της οπίσθιας πύλης είναι 100 nm
και της εµπρόσθιας 200 nm. Το µέταλλο της πύλης είναι από αλουµίνιο. Το κανάλι δεν είναι
νοθευµένο (εµφυτευµένο). Η ακτίνα του laser καθορίζεται από µια µάσκα οπής 25 µm. Έχει
χρησιµοποιηθεί η τεχνική διαδοχικής πλευρικής στερεοποίησης (sequential lateral
solidification, SLS) κρυσταλλοποίησης µιας ριπής µε τη χρήση κέντρων (seeds) και µε
έλεγχο τοποθέτησης (location control) των δειγµάτων σε περιοχές χωρίς σκληρά κοκκώδη
όρια. Ο όρος σκληρά κοκκώδη όρια (hard grain boundaries) αναφέρεται σε κοκκώδη όρια
που σχηµατίζουν µεταξύ τους µεγάλες γωνίες (>15ο). Τα υποκκοκώδη όρια που υπάρχουν
µέσα στην ενεργό περιοχή του υµενίου των διατάξεων έχουν µεγάλη απόσταση µεταξύ
τους (~0.5 µm).

Σχήµα 6.3: α) Εικόνα SEM της µικροδοµής του υµενίου poly-Si των δειγµάτων που χρησιµοποιήθηκαν. ∆ιακρίνεται
το σχήµα φύλλου των κόκκων, τα υποκκοκώδη όρια που βρίσκονται µέσα στους κόκκους και έχουν ακτινωτή
µορφή και οι διατάξεις που έχουν τοποθετηθεί εντός των κόκκων. β) Εικόνα από EBSD (Electron Backscatter
Diffraction),

Ο µέσος αριθµός των υποκοκκωδών ορίων ανά µονάδα µήκους (εύρους) δεν είναι ο
ίδιος γιατί έχουν ακτινωτό σχήµα. Η κρυσταλλοποίηση του υµενίου a-Si πραγµατοποιήθηκε
µε µήκος πλευρικής ανάπτυξης (Lateral Growth Length, LGL) ίσο µε 15 µm. Στο Σχήµα
6.3.α φαίνεται η Εικόνα SEM της µικροδοµής του υµενίου των δειγµάτων αυτών που
χαρακτηρίζεται από κόκκους σε µορφή φύλλου. Στο Σχήµα 6.3.β φαίνεται η Εικόνα του
υµενίου poly-Si από EBSD (Electron Backscatter Diffraction) που δείχνει πώς είναι
δυνατόν να τοποθετηθούν οι διατάξεις µέσα στις περιοχές που βρίσκονται τα υποκκοκώδη
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όρια. Η επιφανειακή τραχύτητα αυτών των υµενίων έχει δειχθεί (από Εικόνες AFM
παρόµοιες µε αυτή της Εικόνας 6.2.β) ότι είναι σηµαντικά µικρότερη στα όρια των κόκκων
από την τραχύτητα που εµφανίζουν στα κοκκώδη όρια υµένια των οποίων η
κρυσταλλοποίηση έχει γίνει µε τις καλούµενες τεχνικές 2D (δηλαδή µε κρυσταλλοποιήσεις
που γίνονται µε MxN ρίψεις laser). Επίσης, χαρακτηριστικό αυτών των υµενίων είναι και η
µεγάλη απόσταση ανάµεσα στα υποκοκκώδη όρια (sub-boundary spacing).

§6.2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ∆ΙΠΛΗΣ ΠΥΛΗΣ.
Πριν από τα πειράµατα καταπόνησης, είναι σηµαντικό να διερευνηθούν οι ηλεκτρικές
ιδιότητες των διατάξεων διπλής πύλης για την κατανόηση των φαινοµένων αγωγής των
ελεύθερων φορέων. Άλλωστε, στα πειράµατα dc καταπόνησης, µετά από κάθε κύκλο
καταπόνησης λαµβάνονται οι χαρακτηριστικές µεταφοράς, έτσι ώστε να µπορεί να
παρακολουθηθεί η ζηµιά που έχει δηµιουργηθεί και άρα η υποβάθµιση των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών. Οι καταπονηµένες διατάξεις µπορεί να θεωρηθούν ως διαφορετικές
διατάξεις από τις µη καταπονηµένες,

µε διαφορετικά

ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

(διαφορετικές διεπιφανειακές παγίδες ή διαφορετικά φορτία στο οξείδιο). Οι ηλεκτρικές
ιδιότητες των διατάξεων διπλής πύλης σε τεχνολογία poly-TFT δεν έχουν διερευνηθεί
εκτενώς, αφού τεχνολογικά αυτές οι διατάξεις είναι πρωτοποριακές [6.2]. Ακόµα και σε
τεχνολογία SOI, δεν είναι πολλές οι ερευνητικές οµάδες που έχουν µελετήσει τις ηλεκτρικές
ιδιότητες των διατάξεων αυτών. Στη Grenoble είναι σηµαντικό το έργο µοντελοποιήσης των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών διατάξεων SOI διπλής πύλης και αποτελεί οδηγό και για τις
διατάξεις διπλής πύλης poly-Si TFT [2.10].
Στο σχήµα 6.4.α φαίνονται οι χαρακτηριστικές λειτουργίας IDS-VGF του εµπρόσθιου
τρανζίστορ (front gate transistor) σα συνάρτηση της τάσης πόλωσης που εφαρµόζεται στην
οπίσθια πύλη (VGB), ενώ στο σχήµα 6.4.β φαίνονται οι χαρακτηριστικές λειτουργίας IDS-VGB
του οπίσθιου τρανζίστορ (back gate transistor) σα συνάρτηση της τάσης πόλωσης που
εφαρµόζεται στην εµπρόσθια πύλη (VGF), για διάταξη TFT διπλής πύλης n-τύπου καναλιού
[6.3]. Το ενεργό τους υµένιο έχει κρυσταλλοποιηθεί µε την τεχνική κατευθυντικής
κρυσταλλοποίησης 1 ριπής (οικογένεια B2005). Το κανάλι του τρανζίστορ είναι
προσανατολισµένο παράλληλα στη διεύθυνση ανάπτυξης των επιµήκων κόκκων, µε
αποτέλεσµα η ροή των ελεύθερων φορέων που καθορίζει το ρεύµα απαγωγού να
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συναντάει λιγότερα κοκκώδη όρια σε σχέση µε την κάθετη διεύθυνση του καναλιού ως
προς τα κοκκώδη όρια και άρα τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µιας τέτοιας διάταξης να
προτιµώνται (preferential direction). Το εύρος του καναλιού είναι W = 8 µm και τα µήκη
καναλιών είναι για το εµπρόσθιο τρανζίστορ LF = 1.6 µm και για το οπίσθιο τρανζίστορ Lb =
0.5 µm. Είναι φανερό ότι οι χαρακτηριστικές µεταφοράς που λαµβάνονται κατά τη σάρωση
µιας πύλης καθορίζονται και από την τάση πόλωσης της άλλης πύλης. Οι καµπύλες
ρεύµατος τάσης της εµπρόσθιας (οπίσθιας) διεπιφάνειας Si/οξειδίου και στις δύο
περιπτώσεις παρουσιάζουν µια συνεχή ολίσθηση µε τη µεταβολή της τάσης πόλωσης VGB
(VGF). Η συνεχής επίδραση της πόλωσης της µιας πύλης στις χαρακτηριστικές µεταφοράς
που λαµβάνονται από τη σάρωση της άλλης πύλης είναι ενδεικτική ότι το υµένιο των 50 nm
σε αυτή την περιοχή τιµών είναι πλήρως απογυµνωµένο, δηλαδή η περιοχή των φορτίων
χώρου καλύπτει όλο το πάχος του υµενίου Si. Η ολίσθηση των καµπυλών είναι πιο µεγάλη
για την περίπτωση του σχήµατος 6.4.β.
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Σχήµα 6.4: Χαρακτηριστικές λειτουργίας α) IDS-VGF και β) IDS-VGB που αποκρίνονται στην λειτουργία της
διεπιφάνειας Si/FOX και Si/BOX σα συνάρτηση της πόλωσης της οπίσθιας και εµπρόσθιας πύλης VGB και VGF
αντίστοιχα. Οι διατάξεις που χρησιµοποιήθηκαν ήταν της οικογένειας B2005, κρυσταλλοποιηµένα µε την τεχνική
SLS ELA κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής. Γεωµετρικές διαστάσεις: Lf = 1,6µm, Lb = 0,5µm και W = 8
µm.

Αυτή η συµπεριφορά εξηγείται και µε βάση το λόγο του πάχους των οξειδίων FOX και
BOX (tFOX = 30 nm προς tBOX = 50 nm). Έτσι, το φαινόµενο πεδίου που προκαλεί η πόλωση
της εµπρόσθιας πύλης και τα αποτελέσµατά του στις χαρακτηριστικές µεταφοράς που
λαµβάνονται από τη σάρωση της οπίσθιας πύλης θα είναι πιο έντονα σε σχέση µε την
αντίθετη κατάσταση.

-201-

Κεφάλαιο 6

Στο Σχήµα 6.5 φαίνονται οι χαρακτηριστικές µεταφοράς για εµπρόσθια λειτουργία (IDSVGF) και για οπίσθια λειτουργία (IDS-VGB) µε την πόλωση της άλλης πύλης να είναι µηδενική
(αντίστοιχα VGB και VGF 0 V), για µήκη της οπίσθιας πύλης Lb να µεταβάλλονται από 0.5
εώς 1.3 µm [6.3]. Για την περίπτωση της οπίσθιας λειτουργίας, το ρεύµα απαγωγού έχει
κανονικοποιηθεί ως προς LB. Είναι φανερό από αυτό το γράφηµα ότι για µικρότερο λόγο
µήκους καναλιού του οπίσθιου ως προς το εµπρόσθιο τρανζίστορ (Lb/Lf), δηλαδή για
µικρότερο ποσοστό συµµετοχής της οπίσθιας διεπιφάνειας στην αγωγή ρεύµατος, το
ρεύµα µεταφοράς λαµβάνει µεγαλύτερες τιµές τόσο σε ρυθµό οπίσθιας όσο και
εµπρόσθιας λειτουργίας. Επιπλέον, οι χαρακτηριστικές οπίσθιας λειτουργίας είναι
υποδεέστερες των χαρακτηριστικών της εµπρόσθιας λειτουργίας λόγω της χειρότερης
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Σχήµα 6.5: Χαρακτηριστικές λειτουργίας IDS-VGF (εµπρόσθια λειτουργία) και IDS-VGB (οπίσθια λειτουργία) µε
την άλλη πύλη (VGB και VGF αντίστοιχα) στο µηδέν. Οι γεωµετρικές διαστάσεις των διατάξεων: Lf = 1,6µm, Lb
από 0,5 εώς 1.3 µm και W = 8 µm. Χρησιµοποιήθηκαν διατάξεις της οικογένειας B2005, κρυσταλλοποιηµένες µε
την τεχνική SLS ELA κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής.

Στα Σχήµατα 6.6.α και β φαίνεται η µεταβολή της τάσης κατωφλίου για εµπρόσθια
(οπίσθια) λειτουργία σε συνάρτηση µε την τάση πόλωσης της οπίσθιας (εµπρόσθιας)
πύλης VGB (VGF) αντίστοιχα. Είναι φανερό ότι η καµπύλη της τάσης κατωφλίου παρουσιάζει
µια συνεχή γραµµική µεταβολή και εξάρτηση από την τάση πόλωσης VGB (VGF). ∆εν
υπάρχει κανένα τµήµα της καµπύλης στο οποίο η µεταβολή της τάσης πόλωσης της πύλης
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VGB (VGF) να µην επιφέρει µεταβολή στην τάση κατωφλίου (δηλαδή δεν υπάρχει πλατώ της
καµπύλης) και εποµένως για την περιοχή των µετρήσεων το υµένιο είναι πλήρως
απογυµνωµένο.

Αυτή

η

συµπεριφορά

της

τάσης

κατωφλίου

έχει

εξηγηθεί

και

µοντελοποιηθεί σε διατάξεις SOI διπλής πύλης [6.4]. Ο έλεγχος της τάσης κατωφλίου από
την τάση πόλωσης της οπίσθιας πύλης µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε ακρίβεια.
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Σχήµα 6.6: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου Vth συναρτήσει της τάσης πόλωσης της οπίσθιας (εµπρόσθιας)
πύλης VGB (VGF) στα Σχήµατα α και β αντίστοιχα. Οι γεωµετρικές διαστάσεις των διατάξεων: Lf = 1,6µm, Lb από
0,5 εώς 1.3 µm και W = 8 µm. Χρησιµοποιήθηκαν διατάξεις της οικογένειας B2005, κρυσταλλοποιηµένες µε την
τεχνική SLS ELA κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής.

Συγκρίνοντας τα Σχήµατα 6.6.α και 6.6.β, η κλίση των καµπυλών είναι µεγαλύτερη για
την περίπτωση της οπίσθιας λειτουργίας (καµπύλες του Σχήµατος β). Αυτό παρατηρείται
επειδή: i) η ποιότητα της διεπιφάνειας Si/BOX είναι υποδεέστερη από αυτή της
διεπιφάνειας Si/FOX, γιατί η πυκνότητα των καταστάσεων που έχουν δηµιουργηθεί στη
διεπιφάνεια Si/BOX είναι µεγαλύτερη λόγω της επιπρόσθετης θερµικής καταπόνησης της
διεπιφάνειας αυτής σε σχέση µε τη διεπιφάνεια Si/FOX, ii) η αναλογία των παχών των
οξειδίων FOX και BOX (tFOX/tBOX = 3/5), που δεν προκαλεί το ίδιο φαινόµενο πεδίου iii) η
µεγαλύτερη επίδραση φαινοµένων σµίκρυνσης καναλιού (schort channel effects) στις
διατάξεις οπίσθιας πύλης λόγω του υποµικρονικού τους µήκους και λόγω του µεγαλύτερου
πάχους του οξειδίου που ενισχύει τέτοια φαινόµενα και iv) η µη επιπεδοποίηση του BOX
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στις άκρες του µπορεί να επάγει κροσσωτά πεδία (fringing fields) που να µεταβάλλουν τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και την τάση κατωφλίου.
Στα Σχήµατα 6.7.α και β δείχνεται αντίστοιχα η εξάρτηση της υποκατώφλιας κλίσης S
από την πόλωση της οπίσθιας (εµπρόσθιας) πύλης VGB (VGF) για εµπρόσθια (οπίσθια)
λειτουργία. Όπως φαίνεται από το Σχήµα 6.7.α, για αρνητικές τιµές της πόλωσης της
οπίσθιας πύλης, οι τιµές του S συγκλίνουν για όλες τις διατάξεις προς ένα συγκεκριµένο
επίπεδο τιµών, επειδή για αρνητικές τιµές της τάσης πόλωσης οπίσθιας πύλης, η αγωγή
των φορέων πραγµατοποιείται κυρίως στη διεπιφάνεια Si/FOX και όχι στη διεπιφάνεια
Si/BOX, που για αρνητικότερες τιµές της τάσης οπίσθιας πύλης βρίσκεται πιο βαθειά στην
αποκοπή. Η οµαδοποίηση των καµπυλών για εµπρόσθια λειτουργία και για αρνητικές τιµές
τάσης πόλωσης οπίσθιας πύλης παρατηρείται και στην τάση κατωφλίου (Σχήµα 6.6.α).
Συνεχίζοντας, η τιµή του µεγέθους S εξαρτάται από τις καταστάσεις της διεπιφάνειας
Si/FOX, δηλαδή από τις διεπιφανειακές καταστάσεις ενός τρανζίστορ εµπρόσθιας πύλης
[6.5, 6.3]. Για αυτό άλλωστε και η παράµετρος S παίρνει την ελάχιστη τιµή της στην
περίπτωση

που αντανακλά

κυρίως τις διεπιφανειακές παγίδες της εµπρόσθιας

διεπιφάνειας (για αρνητικές τιµές της τάσης πόλωσης της οπίσθιας πύλης). Αντίθετα, η
θετική αύξηση της τάσης πόλωσης της οπίσθιας πύλης επιφέρει αύξηση της παραµέτρου S
αλλά και αύξηση της διασποράς των τιµών. Η αύξηση της τάσης πόλωσης της οπίσθιας
πύλης σχετίζεται µε την αύξηση του πάχους της περιοχής αγωγής και άρα µε τις
περισσότερες παγίδες µέσα στο ενεργό υµένιο που θα απεικονίζονται στην αύξηση της
παραµέτρου S. Η αύξηση της διασποράς των τιµών της S για τα διάφορα µήκη οπίσθιας
πύλης, αποδίδεται στην αύξηση της συνεισφοράς της οπίσθιας κατώτερης (ως προς τις
ηλεκτρικές ιδιότητες) διεπιφάνειας στην παράµετρο S όπως εξάχθηκε για εµπρόσθια
λειτουργία.
Στην περίπτωση της οπίσθιας λειτουργίας (Σχήµα 6.7.β), η παράµετρος S σε
συνάρτηση µε την τάση πόλωσης της εµπρόσθιας πύλης (VGF), παρουσιάζει µια
διαφορετική µορφή. Στις αρνητικές τιµές της VGF, δεν υπάρχει σύγκλιση των τιµών της αλλά
αύξηση και διασπορά τιµών. Η αύξηση µε αυξανόµενες αρνητικές τιµές της VGF αποδίδεται
στο ότι κατά την εφαρµογή αρνητικής τάσης VGF, η διεπιφάνεια Si/FOX βρίσκεται σε
αποκοπή και όσο πιο βαθειά είναι η αποκοπή (δηλαδή όσο πιο αρνητική είναι η τιµή της
VGF) η όποια αγωγή φορέων θα πραγµατοποιείται πολύ κοντά και αποκλειστικά στη
διεπιφάνεια

Si/BOX.

Η

διεπιφάνεια

Si/BOX
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προαναφερθεί)

έχει

υποβαθµισµένες

ηλεκτρικές

ιδιότητες

(µεγάλη

συγκέντρωση

διεπιφανειακών καταστάσεων) και άρα για αρνητικότερες τάσεις VGF οι παγίδες στη
διεπιφάνεια Si/BOX θα αναδυκνείονται όλο και περισσότερο µέσα από την παράµετρο S.
Για θετικές τιµές της VGF, η παράµετρος S πάλι αυξάνεται µε την αύξηση του VGF. Για
θετικές τιµές VGF το πειραµατικά µετρούµενο ρεύµα θα προέρχεται από τη διεπιφάνεια
Si/FOX που για µεγαλύτερες τιµές της VGF θα βρίσκεται σε ισχυρότερη αναστροφή
ανεξάρτητα από την τιµή της τάσης σάρωσης VGB. Εποµένως, η υποκατώφλια κλίση (και
άρα και το µέγεθος S) θα καθορίζεται από τη διαρκώς αυξανόµενη (µε την αύξηση της VGF)
κλίση της χαρακτηριστικής του ρεύµατος και η αύξησή της είναι φαινοµενική [6.3].
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Σχήµα 6.7: Αντίστροφο της υποκατώφλιας κλίσης (S) συναρτήσει της τάσης πόλωσης της οπίσθιας (εµπρόσθιας)
πύλης VGB (VGF) στα Σχήµατα α και β αντίστοιχα. Οι γεωµετρικές διαστάσεις των διατάξεων: Lf = 1,6 µm, Lb από
0,5 εώς 1.3 µm και W = 8 µm. Χρησιµοποιήθηκαν διατάξεις της οικογένειας B2005, κρυσταλλοποιηµένες µε την
τεχνική SLS ELA κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής.

Στα Σχήµατα 6.8.α και β δείχνεται η εξάρτηση της µέγιστης διαγωγιµότητας Gm,max από
την τάση πόλωσης της οπίσθιας (VGB) και εµπρόσθιας (VGF) πύλης για εµπρόσθια και
οπίσθια λειτουργία αντίστοιχα.
Για την εµπρόσθια λειτουργία (Σχήµα 6.8.α), παρατηρείται µείωση της διαγωγιµότητας
για µεγαλύτερες αρνητικές τιµές της τάσης πόλωσης της οπίσθιας πύλης (VGB<-1V). Αυτή η
µείωση αποδόθηκε στην αύξηση των σκεδάσεων των ηλεκτρονίων στη διεπιφάνεια
Si/FOX, καθώς λόγω της αρνητικής VGB τα ηλεκτρόνια ωθούνται προς τη διεπιφάνεια αυτή.
Επίσης, παρατηρείται µείωση της διαγωγιµότητας για µεγαλύτερες θετικές τιµές της τάσης
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πόλωσης της οπίσθιας πύλης (VGB>0), επειδή η ροή των φορέων αγωγιµότητας
(ηλεκτρονίων) δεν πραγµατοποιείται µόνο κοντά στην εµπρόσθια επιφάνεια του ηµιαγωγού
αλλά και πιο βαθειά στο υµένιο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα να τα ηλεκτρόνια να “βλέπουν”
και τις παγίδες µέσα στο υµένιο poly-Si. Μάλιστα, τα προηγούµενα συµπεράσµατα από
κοινά γραφήµατα µέγιστης διαγωγιµότητας και S υποστηρίχθηκαν µε πιο εποπτικό και
εύληπτο τρόπο. Επιπλέον, για µικρότερο ποσοστό συµµετοχής της οπίσθιας διεπιφάνειας
στην αγωγή των φορέων (δηλαδή για µικρότερους λόγους Lb/Lt), η διαγωγιµότητα είναι
µεγαλύτερη. Έτσι, και από τη µέγιστη διαγωγιµότητα φαίνονται τα κατώτερα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά

της

οπίσθιας

διεπιφάνειας,

δηλαδή

η

µεγάλη

πυκνότητα

των

διεπιφανειακών παγίδων που έχουν προκύψει από τη διαδικασία κατασκευής [6.3].
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Σχήµα 6.8: Μέγιστο της διαγωγιµότητας (Gm,max) συναρτήσει της τάσης πόλωσης της οπίσθιας (εµπρόσθιας) πύλης
VGB (VGF) για εµπρόσθια και οπίσθια λειτουργία στα Σχήµατα α και β αντίστοιχα. Οι γεωµετρικές διαστάσεις των
διατάξεων: Lf = 1,6µm, Lb από 0,5 εώς 1.3 µm και W = 8 µm. Χρησιµοποιήθηκαν διατάξεις της οικογένειας B2005,
κρυσταλλοποιηµένες µε την τεχνική SLS ELA κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής.

Για την οπίσθια λειτουργία (Σχήµα 6.8.β), παρατηρείται µείωση της διαγωγιµότητας για
αρνητικές τιµές της τάσης πόλωσης της εµπρόσθιας πύλης (για τον ίδιο λόγο που
εξηγήθηκε στο Σχήµα 6.8.α), ενώ για θετικές τιµές της τάσης VGF δεν παρατηρείται µείωση,
καθότι η πυκνότητα των παγίδων στη διεπιφάνεια Si/BOX είναι τόσο µεγάλη που
καταπνίγει το αποτέλεσµα των παγίδων εντός του υµενίου που θα έπρεπε να αναδειχθεί
αφού η αγωγή των φορέων γίνεται πιο βαθειά µέσα στο σώµα του υµενίου.
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Τα προηγούµενα συµπεράσµατα αφορούσαν διατάξεις που το κανάλι τους ήταν
προσανατολισµένο κατά την επιθυµητή διεύθυνση (Χ) ως προς τα ανεπτυγµένα κοκκώδη
όρια (µε αναφορά στο Σχήµα 6.2.α), δηλαδή κατά τη διεύθυνση στην οποία η ροή ρεύµατος
πραγµατοποιείται παράλληκα στα κοκκώδη όρια.

Threshold voltage, Vth (V)

4

οπίσθια
λειτουργία

2
0

εµπρόσθια
λειτουργία

-2

ανοιχτά σύµβολα : x διεύθυνση
κλειστά
σύµβολα : y διεύθυνση
-4
-3

-2

-1

0

1

2

3

Back or front bias voltage (V)
Σχήµα 6.9: Τάση κατωφλίου Vth συναρτήσει της τάσης πόλωσης της οπίσθιας (VGB) και εµπρόσθιας πύλης (VGF)
αντίστοιχα για εµπρόσθια και οπίσθια λειτουργία και για τις δύο διευθύνσεις του καναλιού ως προς τα κοκκώδη
όρια (Χ και Υ). Οι γεωµετρικές διαστάσεις των διατάξεων: Lf = 1,6µm, Lb = 0,8 µm και W = 8 µm.
Χρησιµοποιήθηκαν διατάξεις της οικογένειας B2005, κρυσταλλοποιηµένες µε την τεχνική SLS ELA
κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής.

Ενδιαφέρον όµως παρουσιάζει και η σύγκριση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών
ανάµεσα στις διατάξεις Χ και Υ, όπου οι διατάξεις Υ είναι αυτές που το κανάλι τους είναι
τοποθετηµένο κάθετα στα κοκκώδη όρια. Μια τέτοια σύγκριση θα ήταν χρήσιµη
προκειµένου να: i) δείξει την επίδραση των κοκκωδών ορίων στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
(χαρακτηριστικές µεταφοράς) και άρα στις βασικές ηλεκτρικές παραµέτρους (Gm,max, Vth, S)
που εξάγονται για διατάξεις που έχουν κατασκευαστεί µε την ίδια διαδικασία, υπό τις ίδιες
συνθήκες εργαστηριακού εξοπλισµού αλλά και την ίδια χρονική περίοδο, ii) να διαχωρίσει
την επίδραση των διεπιφανειακών καταστάσεων από τις καταστάσεις που εισάγουν τα
κοκκώδη όρια και η πολυκρυσταλλική φύση του υλικού του ενεργού υµενίου των διατάξεων
που µελετώνται. Σε αυτή την προσπάθεια διερεύνησης, οι διατάξεις διπλής πύλης
διαθέτουν το προνόµιο των δύο διαφορετικών ποιοτικά διεπιφανειών (Si/BOX και Si/FOX)
και της σύζευξης ή αποσύζευξής τους ανάλογα µε την εξωτερική συνθήκη τάσης πόλωσης
που θα εφαρµοστεί. Στο Σχήµα 6.9 φαίνεται η τάση κατωφλίου για οπίσθια και εµπρόσθια
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λειτουργία σε συνάρτηση µε την τάση πόλωσης αντίστοιχα της εµπρόσθιας VGF και
οπίσθιας πύλης VGB και για τις δύο διεθύνσεις του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια (Χ
και Υ) [6.6].
Είναι φανερό, ότι η κλίση της πτώσης της τάσης κατωφλίου δεν εξαρτάται από τη
διεύθυνση του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια. Εξαρτάται µόνο από τη λειτουργία
(οπίσθια ή εµπρόσθια), δηλαδή από χαρακτηριστικά των διεπιφανειών Si/FOX και Si/BOX.
Συµπερασµατικά, η τάση κατωφλίου είναι µια παράµετρος που εξαρτάται από τη
συγκέντρωση των ελεύθερων φορέων αγωγής (αναστροφής) στη διεπιφάνεια του
ηµιαγωγού µε το οξείδιο και όχι από την “ευκολία” (π.χ. τη διεύθυνση του καναλιού ως
προς τα κοκκώδη όρια) µε την οποία οι ελεύθεροι φορείς κινούνται. Εκτός από τα
χαρακτηριστικά των διεπιφανειών, θα πρέπει να εξαρτάται και από τα πάχη των οξειδίων
FOX και BOX, καθώς το φαινόµενο πεδίου (Eox=VG/tox) και άρα και η αναστροφή της
επιφάνειας του ηµιαγωγού και κατά επέκταση και η συγκέντρωση του φορτίου αναστροφής
εξαρτώνται από το πάχος του οξειδίου [6.6].
Στο Σχήµα 6.10 φαίνεται η µέγιστη διαγωγιµότητα για οπίσθια και εµπρόσθια λειτουργία
σε συνάρτηση µε την τάση πόλωσης αντίστοιχα της εµπρόσθιας VGF και οπίσθιας πύλης
VGB και για τις δύο διευθύνσεις του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια (Χ και Υ).
Η µέγιστη διαγωγιµότητα φαίνεται ότι καθορίζεται από δύο παράγοντες [6.6]: i) την
ποιότητα των διεπιφανειών του υµενίου µε τα οξείδια (εµπρόσθια και οπίσθια λειτουργία,
όπως διαπιστώθηκε από τα Σχήµατα 6.8) και ii) τη διεύθυνση του καναλιού ως προς τα
κοκκώδη όρια (X ή Y). ∆ηλαδή, ο τρόπος που πραγµατοποιείται η αγωγή των ελεύθερων
φορέων (π.χ. κάθετα στους φραγµούς δυναµικού των κοκκωδών ορίων ή παράλληλα,
πλησίον της διεπιφάνειας Si/BOX ή Si/FOX) καθορίζει τη µέγιστη διαγωγιµότητα. Για
εµπρόσθια ή οπίσθια λειτουργία, η µέγιστη διαγωγιµότητα των διατάξεων Y είναι µικρότερη
σε σχέση µε τις διατάξεις X, επειδή η κίνηση των ελεύθερων φορέων από την πηγή στον
απαγωγό συναντάει στις διατάξεις Υ περισσότερους φραγµούς δυναµικού λόγω των
κοκκωδών ορίων που εκτείνονται κάθετα στην πορεία τους σε σχέση µε τις διατάξεις X.
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Σχήµα 6.10: Μέγιστη διαγωγιµότητα Gm,max συναρτήσει της τάσης πόλωσης της οπίσθιας (VGB) και εµπρόσθιας
πύλης (VGF) αντίστοιχα για εµπρόσθια και οπίσθια λειτουργία και για τις δύο διευθύνσεις του καναλιού ως προς
τα κοκκώδη όρια (Χ και Υ). Οι γεωµετρικές διαστάσεις των διατάξεων: Lf = 1,6µm, Lb = 0,8 µm και W = 8 µm.
Χρησιµοποιήθηκαν διατάξεις της οικογένειας B2005, κρυσταλλοποιηµένες µε την τεχνική SLS ELA
κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής.

Στο Σχήµα 6.11.α, φαίνεται η αντίστροφη υποκατώφλια κλίση (S) για οπίσθια και
εµπρόσθια λειτουργία σε συνάρτηση µε την τάση πόλωσης αντίστοιχα της εµπρόσθιας VGF
και οπίσθιας πύλης VGB και για τις δύο διευθύνσεις του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια
(Χ και Υ).
Η παραµετρος S βρίσκεται από τις χαµηλές τιµές της τάσης σάρωσης. Φαίνεται (Σχήµα
6.11) ότι εξαρτάται, εκτός από την ποιότητα της διεπιφάνειας (όπως έχει δειχθεί και στα
Σχήµατα 6.7), και από τη διεύθυνση του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια (X ή Y) και
έχει ένα σχήµα U για την οπίσθια λειτουργία. Η αντίστροφη υποκατώφλια κλίση,
µετρούµενη σε µια συγκεκριµένη διεπιφάνεια, είναι µικρότερη για τις διατάξεις Χ από τις
διατάξεις Υ. Η παράµετρος S έχει βρεθεί ότι είναι ανάλογη της πυκνότητας διεπιφανειακών
καταστάσεων αλλά και της πυκνότητας παγίδων µέσα στο υµένιο [1.111]. Έτσι, σύµφωνα
και µε το Σχήµα 6.11, για την περίπτωση των συγκεκριµένων διατάξεων που µετρήθηκαν,
µπορεί εύκολα να εξαχθεί ότι η πυκνότητα παγίδων µέσα στο υµένιο είναι µικρότερη στις
διατάξεις Χ σε σύγκριση µε τις διατάξεις Υ. Επιπλέον, στο Σχήµα 6.11.β, φαίνεται ότι όσο
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µικραίνει η συνεισφορά του οπίσθιου τρανζίστορ στα χαρακτηριστικά ρεύµατος (δηλαδή για
µικρότερους λόγους µηκών), τόσο η επίδραση των διευθύνσεων φαίνεται πιο ξεκάθαρα,
ενώ όσο πιο µεγάλη είναι η συµµετοχή της χειρότερης ποιοτικά οπίσθιας διεπιφάνειας
Si/BOX (µεγαλύτεροι λόγοι Lb/Lf) στην υποκατώφλια αγωγή, η επίδραση της διεύθυνσης
αρχίζει και γίνεται λιγότερο σηµαντική καθώς οι διεπιφάνειες καθορίζουν τα κύρια
χαρακτηριστικά αγωγής [6.6]. Αυτή είναι µια σηµαντική παρατήρηση και για τα πειράµατα
καταπόνησης λόγω θερµών φορέων.

0.45

ανοιχτά σύµβολα : x διεύθυνση
κλειστά σύµβολα : y διεύθυνση

οπίσθια
λειτουργία

0.40
0.35
0.30

εµπρόσθια
λειτουργία

0.25
0.20
0.15
-6

-4

-2

0

2

0,25

Subthreshold swing (V/dec)

Subtheshold swing, S (V/dec)

0.50

x-direction
y-direction
0,20

0,15

Front-gate operation
W=8 µm

0,10
0,0

4

0,2

0,4

0,6

0,8

Lb/Lf

Back or front bias voltage (V)

Σχήµα 6.11: α) Αντίστροφη υποκατώφλια κλίση (S) συναρτήσει της τάσης πόλωσης της οπίσθιας (VGB) και
εµπρόσθιας πύλης (VGF) αντίστοιχα για εµπρόσθια και οπίσθια λειτουργία και για τις δύο διευθύνσεις του
καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια (Χ και Υ). Οι γεωµετρικές διαστάσεις των διατάξεων: Lf = 1,6 µm, Lb = 0,8
µm και W = 8 µm. β) Η παράµετρος S για εµπρόσθια λειτουργία συναρτήσει του λόγου των µηκών των πυλών
(Lb/Lf) για σταθερό Lf = 1,6µm και W = 8 µm.

Χρησιµοποιήθηκαν διατάξεις της οικογένειας B2005,

κρυσταλλοποιηµένες µε την τεχνική SLS ELA κατευθυντικής κρυσταλλοποίησης 1 ριπής.

Επειδή θερµοί γίνονται οι ελεύθεροι φορείς που κινούνται κυρίως κοντά στην επιφάνεια
του ηµιαγωγού (δηλαδή πλησίον των διεπιφανειών Si/FOX και Si/BOX, αφού το πεδίο εκεί
γίνεται µέγιστο), τα κύρια φαινόµενα θα είναι διεπιφανειακά και η επίδραση των θερµών
φορέων στα κοκκώδη όρια (π.χ. σπάσιµο δεσµών) θα είναι δύσκολο να φανεί σε
περιπτώσεις

όπου

κυριαρχεί

η

δηµιουργία

διεπιφανειακών

καταστάσεων

ή

και

καταστάσεων παγίδευσης µέσα στο σώµα του οξειδίου πύλης. Ακόµα και σε περιπτώσεις
όπου η αγωγή των ελεύθερων φορέων γίνεται πιο βαθειά µέσα στο σώµα του υµενίου-Si,
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αυτοί οι φορείς δεν θα είναι αρκετά “θερµοί” (λόγω πεδίου), δηλαδή δεν θα έχουν
αποκτήσει την απαραίτητη κινητική ενέργεια ώστε να προκαλέσουν σπάσιµο δεσµών στα
κοκκώδη όρια και εποµένως καταστάσεις παγίδευσης, ή και αν έχουν επαρκή ενέργεια τα
διεπιφανειακά φαινόµενα είναι αυτά που κυριαρχούν. Οι παρατηρήσεις αυτές µπορούν να
επεκταθούν και για τη µέγιστη διαγωγιµότητα (ή την ευκινησία φαινοµένου πεδίου που
εξάγεται από τη µέγιστη διαγωγιµότητα), η οποία παρουσιάζει µια ανάλογη συµπεριφορά
µε την παράµετρο S, όπου η αύξηση της παραµέτρου S και η µείωση της µέγιστης
διαγωγιµότητας είναι συσχετισµένες [6.6].
Σε ότι αφορά την τάση κατωφλίου, φάνηκε ότι δεν εξαρτάται από τα κοκκώδη όρια µε
τον τρόπο που εξάγεται και ορίζεται. Πράγµατι, η τάση κατωφλίου, µε τον τρόπο που
ορίζεται στα τρανζίστορ πολυκρυσταλλικού πυριτίου, δεν αντανακλά την τάση πύλης για
την οποία επέρχεται η αντιστροφή της διεπιφάνειας (όπως στα τυπικά MOSFET), αλλά την
τάση έναυσης αγωγής ρεύµατος (που συµβολίζεται ως Von) αφού έχουν πληρωθεί οι
καταστάσεις παγίδευσης των κοκκωδών ορίων σε όλη την έκταση του υµενίου. Για αυτό η
τάση κατωφλίου “βλέπει” το ύψος του φραγµού δυναµικού που επάγουν τα κοκκώδη όρια
και όχι τη διεύθυνσή τους. Το ύψος του φραγµού δυναµικού θα εξαρτάται από την τεχνική
κρυστάλλωσης και όχι από την τοποθέτηση του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια [6.6].
Τα προηγούµενα συµπεράσµατα και η µοντελοποίηση στις διατάξεις SOI διπλής πύλης
µε συµµετρικά µήκη (Lb = Lt) [6.7], οδήγησαν στην ανάπτυξη δύο απλών έκφρασεων για τις
διατάξεις διπλής πύλης: µιας για την τάση κατωφλίου (Vth) και µιας για την υποκατώφλια
αντίστροφη κλίση (S) [6.6]. Και οι δύο εκφράσεις αν και προσεγγιστικές, δίνουν
ικανοποιητικά αποτελέσµατα για τα poly-TFTs διπλής πύλης σε πρώτη τάξη.
Θεωρώντας τρανζίστορ διπλής πύλης, παρατηρήθηκε βάσει των µετρήσεων που
πραγµατοποιήθηκαν ξεχωριστά σε διατάξεις: α) µονής πύλης (εµπρόσθιας και οπίσθιας)
και β) διπλής πύλης διαφόρων µηκών (Σχήµα 6.12.α), ότι η τάση κατωφλίου µπορεί να
εκφραστεί από την υπέρθεση της τάσης κατωφλίου µιας συµµετρικής διάταξης διπλής
πύλης (δηλαδή µε µήκη Lb = Lf) και µιας διάταξης µονής πύλης, όπου στην περίπτωση
[6.8]: i) Lf > Lbfl Lb/Lf <1, η διάταξη µονής πύλης θα είναι εµπρόσθιας πύλης (Σχήµα
6.12.β) και στην ii) Lb > Lf, η διάταξη µονής πύλης θα είναι οπίσθιας πύλης στην ιδανική
περίπτωση που τα χαρακτηριστικά αγωγής δεν καθορίζονται από την

εµπρόσθια

διεπιφάνεια (δηλαδή όταν η διεπιφάνεια Si/BOX δεν έχει σηµαντικά υποβαθµισµένα
χαρακτηριστικά). Έτσι κάθε φορά αντιπροσωπεύεται το επιπρόσθετο µήκος της
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µεγαλύτερης πύλης µε ένα τρανζίστορ σε σειρά συνδεµένο µε τη συµµετρική διάταξη
διπλής πύλης.

Threshold Voltage, Vth (V)

4

x direction
3

BG-TFT
Vth=4 V
οπίσθια λειτουργία

2

DG-TFTs
TG-TFT
1
εµπρόσθια λειτουργία
0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.2

Lb/Lf (λόγος µηκών)
Σχήµα 6.12: α) Τάση κατωφλίου σα συνάρτηση του λόγου των µηκών πύλης τρανζίστορ εµπρόσθιας και οπίσθιας
πύλης (Lb/Lt). Φαίνεται ότι η συµπεριφορά ενός τρανζίστορ διπλής πύλης για µικρές και µεγάλες τιµές αυτού του
λόγου (δηλαδή για µικρό και µεγάλο κλάσµα συµµετοχής της οπίσθιας πύλης στην αγωγή) προσεγγίζει τη
συµπεριφορά ενός τρανζίστορ εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης αντίστοιχα. β) Αναπαράσταση ενός ασύµµετρου
τρανζίστος διπλής πύλης (Lt, Lb) µε ένα συµµετρικό διπλής πύλης µήκους καναλιού Lb, σε σειρά µε ένα
τρανζίστορ εµπρόσθιας πύλης µήκους Lt-Lb.

Έτσι, αν και τα δύο τρανζίστορ (εµπρόσθιο µονής πύλης και συµµετρικό διπλής πύλης)
λειτουργούν στη γραµµική περιοχή, η ισοδύναµη αντίσταση του καναλιού µπορεί να
θεωρηθεί ως το άθροισµα µιας αντίστασης R ενός τρανζίστορ εµπρόσθιας µονής πύλης
µήκους Lf-Lb και µιας αντίστασης R΄ ενός συµµετρικού τρανζίστορ διπλής πύλης µήκους Lb
[6.6, 6.8]:
Re q = R + R ' =

Lf
W µ QSi ,eq

L f − Lb
Lb
QSi QSi'
=
+
⇒ QSi ,eq =
Lb
W µ QSi W µ QSi'
( QSi' − QSi ) + QSi
Lf

όπου QSi και Q΄Si είναι τα φορτία αναστροφής για το κλάσµα του καναλιού µήκους Lb που
αναφέρεται στο συµµετρικό τρανζίστορ διπλής πύλης και το κλάσµα του καναλιού µήκους
Lf-Lb που αναφέρεται στο τρανζίστορ µονής πύλης. Η διεξοδική διερεύνηση της λειτουργίας
ασύµµετρων διατάξεων διπλής πύλης πολυκρυσταλλικού πυριτίου αποτελεί µια ξεχωριστή
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εργασία. Η συστηµατική και σύνθετη προσπάθεια της φυσικής αλλά και µαθηµατικής
µοντελοποιήσης έχει αναπτυχθεί αλλού [6.9].
Σε ότι αφορά την απλή περίπτωση συµµετρικών διατάξεων διπλής πύλης (Lb = Lf),
βρέθηκε ότι η τάση κατωφλίου για εµπρόσθια λειτουργία µπορεί να εκφραστεί ως [6.6]:
∆Vth , f = −

Cox ,b CSi
Cox , f (CSi + Cox ,b + Css ,b )

VGB

όπου VGB η τάση πόλωσης της οπίσθιας πύλης, Cox,f, Cox,b, CSi είναι οι ισοδύναµες
χωρητικότητες των οξειδίων FOX, BOX και του πολυκρυσταλλικού πυριτίου αντίστοιχα. Το
µέγεθος Css,b εκφράζει την ισοδύναµη χωρητικότητα (ανά µονάδα επιφανείας) που
επάγεται στην οπίσθια επιφάνεια του ηµιαγωγού λόγω της ύπαρξης ατελειών (surface
states).
Με βάση την έκφραση της τάσης κατωφλίου για την εµπρόσθια λειτουργία και τη σχέση
που συνδέει την ισοδύναµη χωρητικότητα Css,b µε την πυκνότητα παγίδων στη διεπιφάνεια
Si/BOX (Css,b = qNss,b), εκτιµήθηκε [6.8] η πυκνότητα διεπιφανειακών παγίδων της οπίσθιας
διεπιφάνειας και βρέθηκαν τιµές: > 6x1011 cm-2eV-1. ∆ηλαδή, η εξίσωση για την τάση
κατωφλίου στην εµπρόσθια λειτουργία προβλέπει µια γραµµική πτώση της τάσης
κατωφλίου µε την τάση πόλωσης της οπίσθιας πύλης, µε την κλίση της πτώσης να
εξαρτάται από τα πάχη των οξειδίων (µέσω των χωρητικοτήτων Cox,f και Cox,b) και από την
πυκνότητα καταστάσεων στη διεπιφάνεια Si/BOX. Μια ανάλογη εξίσωση θα µπορούσε να
αναπτυχθεί για την οπίσθια λειτουργία.
Σε ότι αφορά την παράµετρο S, για την περίπτωση συµµετρικών διατάξεων διπλής
πύλης (Lb = Lf), για την εµπρόσθια λειτουργία (Σχήµα 6.11.α) βρέθηκε ότι λαµβάνει την
ελάχιστη τιµή της όταν η διεπιφάνεια Si/BOX συσσωρεύει οπές (πλησίον της τιµής VGB = -1
V) και παραµένει σταθερή για µικρότερες τιµές VGB, που σηµαίνει ότι η αγωγή ρεύµατος
γίνεται κυρίως στη διεπιφάνεια Si/FOX. Για θετικές τιµές τάσεις VGB, η σηµαντική αύξηση
της παραµέτρου S δείχνει ότι το στρώµα αναστροφής γίνεται πιο παχύ και η αγωγή των
φορέων γίνεται πιο βαθειά µέσα στο υµένιο, µε αποτέλεσµα να συνεισφέρουν
επιπρόσθετοι µηχανισµοί παγίδευσης των φορέων στην αύξηση της παραµέτρου S. Έτσι η
παράµετρος S µπορεί να εκφραστεί ως [6.6]:
S=

 q 2 ( Dbulk t inv + N ss ) 
kT
⋅ ln 10 ⋅ 1 +

q
C ox
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όπου kT είναι η θερµική ενέργεια, q είναι το φορτίο του ηλεκτρονίου, Dbulk [eV-1cm-3] είναι η
µέση πυκνότητα ατελειών στο σώµα του υµενίου (κυρίως στα κοκκώδη όρια), tinv είναι το
πάχος του στρώµατος αντιστροφής και NSS,f [eV-1cm-2] είναι η πυκνότητα καταστάσεων στη
διεπιφάνεια Si/FOX του ηµιαγωγού. Με βάση το Σχήµα 6.11.α και για την εµπρόσθια
λειτουργία, η διαφορά της τιµής της παραµέτρου S για δείγµατα X και Y φαίνεται ότι
παραµένει περίπου σταθερή για οποιαδήποτε τάση VGB. ∆ηλαδή, η διεύθυνση του
καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια επηρεάζει µόνο την τιµή της αντίστροφης
υποκατώφλιας κλίσης και όχι τη µεταβολή της µε την τάση πόλωσης VGB. Αυτή η
παρατήρηση οδήγησε στο συµπέρασµα ότι η µεταβολή του πάχους του στρώµατος
αναστροφής σε συνάρτηση µε την τάση VGB (στην έκφραση που αναπτύχθηκε) παραµένει
η ίδια για τις δύο διευθύνσεις (Χ και Υ).

§6.3. ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ∆ΙΠΛΗΣ ΠΥΛΗΣ.
Με τα πειράµατα στατικής καταπόνησης που πραγµατοποιήθηκαν στις διατάξεις
διπλής πύλης, διερευνήθηκε η επίδραση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων της διεπιφάνειας
Si/BOX στην υποβάθµιση των χαρακτηριστικών της διεπιφάνειας Si/FOX και η σχέση των
εφαρµοζόµενων

στις

δύο

πύλες

πεδίων

µε:

i)

τους

µηχανισµούς

δηµιουργίας

διεπιφανειακών καταστάσεων στη διεπιφάνεια Si/FOX και Si/BOX και ii) µε τους
µηχανισµούς παγίδευσης φορέων στα οξείδια της εµπρόσθιας και της οπίσθιας πύλης.
Η τάση καταπόνησης VGF,stress της διεπιφάνειας Si/FOX επιλέχθηκε [6.10] ώστε να
ασκείται το ίδιο µέγιστο πλευρικό πεδίο καταπόνησης στην εµπρόσθια διεπιφάνεια του
πυριτίου µε το οξείδιο σύµφωνα µε την αναλογία: Εymax ~ VDS,stress - VDS,sat. Η τάση πλησίον
του σηµείου απόπνιξης VDS,sat στο εµπρόσθιο κανάλι εξαρτάται στις διατάξεις διπλής πύλης
και από την τάση που εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη, αφού η τάση κατωφλίου στην
εµπρόσθια διάταξη Vth,F εξαρτάται από την τάση που ασκείται στην οπίσθια πύλη: οι
µετρήσεις πριν τα πειράµατα καταπόνησης, και στη γραµµική περιοχή λειτουργίας, έδειξαν
τη σχέση της Vth,F µε την τάση που εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη: Vth,F = Vth,F(VGB,stress),
όπως ακριβώς φαίνεται στην Εικόνα 6.13.
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Σχήµα 6.13: Μέγιστη διαγωγιµότητα και τάση κατωφλίου της εµπρόσθιας διεπιφάνειας σα συνάρτηση της τάσης
που εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη για µετρήσεις των δειγµάτων B2006 στη γραµµική περιοχή λειτουργίας.

Τελικά, επιλέχθηκε η κοινή συνθήκη µέγιστου πλευρικού πεδίου για όλες τις
διατάξεις, που καθορίστηκε από τις τάσεις: VDS,sat º VGF,stress – Vth,F(VGB,stress) = 2 V και
VDS,stress = 6 V. Οι τιµές που επιλέχθηκαν για την τάση καταπόνησης της οπίσθιας πύλης
ήταν: VGB,stress= -3 V, 0 V και 3 V, επειδή κατά τη διάρκεια της καταπόνησης αυτές οι τιµές
τάσης αντιστοιχούν σε συνθήκες συσσώρευσης, απογύµνωσης και αναστροφής της
διεπιφάνειας Si/BOX. Μεταβάλλοντας την τάση καταπόνησης της διεπιφάνειας Si/BOX και
διατηρώντας σταθερό το µέγιστο πεδίο καταπόνησης της διεπιφάνειας Si/FOX, στάθηκε
δυνατό να διερευνηθεί η καταπόνηση στη διεπιφάνεια Si/BOX ως εξής: ανάµεσα στους
κύκλους καταπόνησης (δηλαδή ανάµεσα στα χρονικά διαστήµατα άσκησης υψηλών
πεδίων), λαµβάνονται µετρήσεις χαρακτηριστικών ρεύµατος τάσης της διεπιφάνειας
Si/FOX στη γραµµική περιοχή λειτουργίας (VDS = 0.1 V), µε την τάση της οπίσθιας πύλης
να προκαλεί συσσώρευση (VGB = -3 V), απογύµνωση (VGB = 0 V) και αναστροφή (VGB = 3
V) της διεπιφάνειας Si/BOX κατά τη µέτρηση, όπως είχε βρεθεί άλλωστε και από το
χαρακτηρισµό στη γραµµική περιοχή λειτουργίας (Σχήµα 6.13).
Οι δύο διεπιφάνεις είναι συζευγµένες (coupled) για VGB = 0 V, αφού η διεπιφάνεια
Si/BOX (που βρίσκεται σε απογύµνωση σε αυτή την τιµή τάσης) συνεισφέρει στο
µετρούµενο ρεύµα απαγωγού. Αντίθετα, οι δύο διεπιφάνειες είναι σε αποσύζευξη
(decoupled) για VGB = -3 V, αφού η διεπιφάνεια Si/BOX δεν συνεισφέρει στο µετρούµενο
ρεύµα απαγωγού [6.10-6.12]. Για VGB = 3 V, η διεπιφάνεια Si/BOX βρίσκεται σε αναστροφή
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οπότε συνεισφέρει στο ρεύµα απαγωγού και ανάλογα µε την τιµή της τάσης VGF κατά τη
σάρωση για τη λήψη της χαρακτηριστικής ρεύµατος-τάσης, το ρεύµα που δίνει η
διεπιφάνεια Si/BOX θα αναδυκνείεται ή θα χάνεται από τις χαµηλότερες ή υψηλότερες τιµές
ρεύµατος που δίνει αντίστοιχα η διεπιφάνεια Si/FOX.
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι καθόλη την πειραµατική διαδικασία µετράται το
ρεύµα απαγωγού µε σάρωση από την εµπρόσθια πύλη. Κατασκευαστικά η ποιότητα της
διεπιφάνειας Si/FOX είναι καλύτερη από την ποιότητα της διεπιφάνειας Si/BOX, κυρίως
γιατί όπως προαναφέρθηκε το υµένιο a-Si εναποτίθεται επάνω στο BOX και στη συνέχεια
κρυσταλλοποιείται, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η θερµική καταπόνηση του BOX και να
επηρεάζονται οι ηλεκτρικές ιδιότητες της διεπιφάνεια Si/BOX λόγω της τήξης του υµενίου.
Και από τις µετρήσεις στη γραµµική περιοχή λειτουργίας (Κεφάλαιο 3): i) ξεχωριστά των
διατάξεων εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης, ii) των διατάξεων διπλής πύλης, βρέθηκε ότι
για την ίδια τιµή εφαρµοζόµενης εξωτερικής τάσης στην εµπρόσθια και την οπίσθια πύλη,
τα επίπεδα ρεύµατος (αναστροφής) είναι µεγαλύτερα σε µετρήσεις που λαµβάνονται από
την εµπρόσθια διεπιφάνεια και άρα οι ηλεκτρικές ιδιότητες της διεπιφάνειας Si/FOX είναι
καλύτερες από αυτές της διεπιφάνειας Si/BOX.
Από το Σχήµα 6.13 φαίνεται η συνεχής πτώση της τάσης κατωφλίου µε την αύξηση
της τάσης οπίσθιας πύλης. Αυτή η πτώση δείχνει ότι το υµένιο των 50 nm είναι πλήρως
απογυµνωµένο στην περιοχή των µετρήσεων και στην περιοχή που θα εφαρµοστούν οι
τάσεις καταπόνησης της οπίσθιας πύλης (VGB,stress = -3 V εώς 3 V). Επιπλέον, η µέγιστη
διαγωγιµότητα Gm,max παίρνει τη µέγιστη τιµή της για τάση οπίσθιας πύλης ~0V, στην
οποία η διεπιφάνεια Si/BOX βρίσκεται σε απογύµνωση. Καθώς η τάση VGB αυξάνεται
θετικά, η µέγιστη διαγωγιµότητα Gm,max µειώνεται επειδή όπως προαναφέρθηκε: i)
αυξάνεται το πάχος του στρώµατος αναστροφής και άρα τα ηλεκτρόνια του καναλιού
“βλέπουν” περισσότερες παγίδες µέσα στο υµένιο poly-Si και ii) αυξάνεται η επίδραση της
υποδεέστερης διεπιφάνειας Si/BOX στις ιδιότητες µεταφοράς των φορέων αγωγής στο
κανάλι που σχηµατίζεται κοντά στη διεπιφάνεια Si/FOX, αφού οι δύο διεπιφάνειες για
θετικές τιµές VGB θα είναι σε σύζευξη. Καθώς η τάση VGB αυξάνεται προς τις αρνητικές
τιµές, η µέγιστη διαγωγιµότητα Gm,max µειώνεται επειδή ηλεκτρόνια ωθούνται προς τη
διεπιφάνεια Si/FOX από την αρνητική VGB µε αποτέλεσµα την αύξηση των σκεδάσεων τους
σε αυτή τη διεπιφάνεια. Αυτές οι παρατηρήσεις που προήλθαν από τις µετρήσεις στη
γραµµική περιοχή λειτουργίας και στις διατάξεις της οικογένειας B2006, αποτελούν
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ουσιαστικά και το διαγνωστικό εργαλείο για τη διερεύνηση της επίδρασης της καταπόνησης
στις ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων διπλής πύλης και τον εντοπισµό του τύπου των
παγίδων που δηµιουργούνται (στο υµένιο µέσα στα κοκκώδη όρια, στη διεπιφάνεια ή βαθιά
µέσα στο σώµα του οξειδίου).
Οι διατάξεις διπλής πύλης, οι οποίες υποβλήθηκαν σε συνθήκες καταπόνησης
θερµών φορέων, ήταν από την οικογένεια B2006. Η γεωµετρία τους ήταν: W = 8 µm, Lt =
0.8 µm (µήκος εµπρόσθιας πύλης) και Lb = 1.4 µm (µήκος οπίσθιας πύλης) [6.10].
Στο Σχήµα 6.14 φαίνονται οι χαρακτηριστικές εξόδου πριν και µετά την καταπόνηση,
µε εφαρµογή συνθήκης καταπόνησης που επιφέρει αναστροφή στη διεπιφάνεια Si/BOX:
VGB,stress = 3 V.
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Σχήµα 6.14: Χαρακτηριστικές µεταφοράς στη γραµµική περιοχή λειτουργίας (VDS=0.1 V) για τρεις τάσεις
εφαρµοζόµενες στην οπίσθια πύλη (VGB= 3, 0, -3 V) πριν την καταπόνηση και µετά την πάροδο 16000 s
καταπόνησης. Συνθήκη καταπόνησης: VDS,stress = 6 V, VGF,stress = -0.3 V, VGB,stress = 3 V.

Στην περιοχή υποκατωφλίου (για ρεύµατα µικρότερα από 10-7 A), το ρεύµα
µετρούµενο σε µια συγκεκριµένη τιµή τάσης VGF, αυξάνεται µετά την καταπόνηση σε σχέση
µε το ρεύµα πριν την εφαρµογή της καταπόνησης, ακόµα και για µετρήσεις που η
διεπιφάνεια Si.BOX βρίσκεται σε συσσώρευση (VGB = -3 V), δηλαδή υπάρχει αποσύζευξη
και δεν συνεισφέρει η διεπιφάνεια Si/BOX στην αγωγή των φορέων και στο µετρούµενο
ρεύµα απαγωγού. Επιπλέον, είναι φανερό ότι οι χαρακτηριστικές µεταφοράς ολισθαίνουν
προς αρνητικές τιµές τάσης. Αυτό σηµαίνει ότι η αναστροφή της εµπρόσθιας διεπιφάνειας
έχει επέλθει για µικρότερες τιµές εφαρµοζόµενης τάσης εµπρόσθιας πύλης. Τέλος, για
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µεγάλες τιµές τάσης VGF (πάνω από το κατώφλι και για ισχυρή αναστροφή της

Drain current, IDS [A]

διεπιφάνειας Si/FOX), το ρεύµα µετά την καταπόνηση µειώνεται.
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Σχήµα 6.15: Χαρακτηριστικές µεταφοράς στη γραµµική περιοχή λειτουργίας (VDS=0.1 V) για τρεις τάσεις
εφαρµοζόµενες στην οπίσθια πύλη (VGB = 3, 0, -3 V) πριν την καταπόνηση και µετά την πάροδο 16000 s
καταπόνησης. Συνθήκη καταπόνησης: VDS,stress = 6 V, VGF,stress = -1. 8 V, VGB,stress = 0 V.

Στο Σχήµα 6.15 φαίνονται οι χαρακτηριστικές εξόδου πριν και µετά την καταπόνηση,
µε εφαρµογή συνθήκης καταπόνησης που επιφέρει απογύµνωση στη διεπιφάνεια Si/BOX:
VGB,stress = 0 V. Στην περιοχή υποκατωφλίου (για ρεύµατα µικρότερα από 10-7 A) φαίνεται
µικρή υποβάθµιση (αλλαγή) στη χαρακτηριστική ρεύµατος τάσης για όλες τις τιµές τάσης
οπίσθιας πύλης κατά τη µέτρηση (VGB = -3, 0 και 3 V). Τα επίπεδα των τιµών του ρεύµατος
µεταβάλλονται (υποβαθµίζονται) µετά την καταπόνηση στις µεγάλες του τιµές, δηλαδή για
τιµές τάσης εµπρόσθιας πύλης που επιφέρουν ισχυρή αναστροφή της διεπιφάνειας Si/FOX
(αυτό φαίνεται κυρίως στη γραµµική κλίµακα). Η ροή φορέων αγωγής προέρχεται κυρίως
από τη διεπιφάνεια αυτή στην περίπτωση αυτή. Στην περιοχή όπου η µέτρηση του
ρεύµατος πραγµατοποιείται µε τη διεπιφάνεια Si/FOX σε απογύµνωση (δηλαδή για
αρνητικές τιµές της τάσης VGF, όπου στη διεπιφάνεια Si/FOX δεν υπάρχει ροή φορέων
µειονότητας), και για τάση µέτρησης VGB = 3 V, το ρεύµα στην αποκοπή ελέγχεται από την
τάση οπίσθιας πύλης και είναι µικρότερο σε σχέση µε την αρχική του τιµή (προ
καταπόνησης).
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Σχήµα 6.16: Χαρακτηριστικές µεταφοράς στη γραµµική περιοχή λειτουργίας (VDS = 0.1 V) για τρεις τάσεις
εφαρµοζόµενες στην οπίσθια πύλη (VGB = 3, 0, -3 V) πριν την καταπόνηση και µετά την πάροδο 16000 s
καταπόνησης. Συνθήκη καταπόνησης: VDS,stress = 6 V, VGF,stress = 3.5 V, VGB,stress = -3 V.

Στο Σχήµα 6.16 φαίνονται οι χαρακτηριστικές εξόδου πριν και µετά την καταπόνηση,
µε εφαρµογή συνθήκης καταπόνησης που επιφέρει συσσώρευση στη διεπιφάνεια Si/BOX:
VGB,stress = -3 V. Το ρεύµα στην ενεργό κατάσταση (on-current) του τρανζίστορ µειώνεται
µετά την καταπόνηση. Επιπλέον, το ρεύµα στην περιοχή υποκατωφλίου ελαφρώς
αυξάνεται µετά την καταπόνηση για τιµές της τάσης οπίσθιας πύλης κατά τη µέτρηση ίσες
µε VGB = -3 και 0 V. Αντίθετα, για µέτρηση µε την τάση πύλης VGB = 3 V, όπου η αγωγή των
φορέων του ρεύµατος προέρχεται από τη διεπιφάνεια Si/BOX που βρίσκεται σε
αναστροφή, παρατηρείται µια σηµαντική µείωση του ρεύµατος µετά την καταπόνηση, η
οποία γίνεται µεγαλύτερη στις αρνητικές τιµές της τάσης VGF κατά τις οποίες πλησίον της
διεπιφάνειας Si/FOX δεν έχει σχηµατιστεί αγώγιµο κανάλι και εποµένως δεν υπάρχει
σηµαντική αγωγή ελέυθερων φορέων ρεύµατος. Συµπερασµατικά, λαµβάνοντας υπόψη ότι
το µετρούµενο ρεύµα προέρχεται από το κανάλι πλησίον της διεπιφάνειας Si/BOX κατά τη
µέτρηση VGB = 3 V, γίνεται κατανοητό ότι κάποιος µηχανισµός υποβάθµισης λόγω δράσης
θερµών φορέων έχει συνεισφέρει στην υποβάθµιση των ηλεκτρικών ιδιοτήτων της
διεπιφάνειας Si/BOX.
Για τη διερεύνηση των µηχανισµών υποβάθµισης για τις τρεις περιοχές
καταπόνησης της διεπιφάνειας Si/BOX (VGB,stress = -3, 0 και 3 V), είναι απαραίτητη και η
διερεύνηση της ολίσθησης της τάσης κατωφλίου και της µέγιστης διαγωγιµότητας, δύο
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µεγέθη που στα πειράµατα στατικής καταπόνησης εξάγονται από το µετρούµενο ρεύµα
ενδιάµεσα στους κύκλους καταπόνησης. Η ανάλυση των µεταβολών τους σε συνδυασµό
µε τις χαρακτηριστικές µεταφοράς οδηγεί σε χρήσιµα συµπεράσµατα για το είδος των
θερµών φορέων και την ένταση της καταπόνησης που προκάλεσε την µεταβολή των
ηλεκτρικών ιδιοτήτων αγωγής µιας διάταξης, καθώς και για το είδος των παγίδων που
δηµιουργήθηκαν
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Σχήµα 6.17: Ολίσθηση της τάσης κατωφλίου για τις τρείς συνθήκες καταπόνησης της οπίσθιας διεπιφάνειας,
όπως βρέθηκε από τις χαρακτηριστικές ρεύµατος τάσης της εµπρόσθιας διεπιφάνειας και µε µέτρηση µε την
πίσω διεπιφάνεια σε συσσώρευση VGB = -3 V (αποσύζευξη).

Στο Σχήµα 6.17 φαίνεται η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου ανάµεσα στους κύκλους
καταπόνησης όπως µετρήθηκε µε την τάση οπίσθιας πύλης ίση µε VGB = -3 V, έτσι ώστε να
προκαλεί συσσώρευση στη διεπιφάνεια Si/BOX. Και για τις τρεις συνθήκες καταπόνησης
της διεπιφάνειας Si/BOX, η τάση κατωφλίου ολισθαίνει προς αρνητικές τιµές. Ιδιαίτερα για
τη συνθήκη VGB,stress = 3 V, όπου η διεπιφάνεια Si/BOX κατά τη διάρκεια της καταπόνησης
βρίσκεται σε ισχυρή αναστροφή και οι θερµοί φορείς είναι πιο πιθανό να ενεργήσουν
σύµφωνα και µε τη θεωρία, η αρνητική ολίσθηση παρουσιάζεται µέγιστη.
Στο Σχήµα 6.18.α φαίνεται η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου ανάµεσα στους
κύκλους καταπόνησης για όλες τις συνθήκες καταπόνησης (VGB,stress = -3, 0, 3 V) και για
µέτρηση µε VGB = 0 V, δηλαδή για απογύµνωση της διεπιφάνεια Si/BOX κατά τη µέτρηση.
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Για τις τρεις συνθήκες καταπόνησης που αναφέρθηκαν διαπιστώνεται µια σταδιακή
αρνητικότερη ολίσθηση της τάσης κατωφλίου. Αν εξαχθεί η διαφορά ανάµεσα στην τάση
κατωφλίου για τη συνθήκη καταπόνησης VGB,stress = 3 V και τη συνθήκη VGB,stress = -3 V και
ληφθεί το γινόµενο µε το λόγο των παχών των δύο οξειδίων (tFOX/tBOX = 3/5), οι τιµές της
τάσης κατωφλίου µετρηµένης µε VGB = 0 V και οι τιµές της διαφοράς προσεγγίζονται µε
ικανοποιητική ακρίβεια (Σχήµα 6.18.β). Αυτό δείχνει ότι η προσεγγιστική σχέση που
βρέθηκε κατά τον χαρακτηρισµό των διατάξεων στη γραµµική περιοχή λειτουργίας, θα
µπορούσε να εφαρµοστεί µε ικανοποιητική ακρίβεια και για την πρόβλεψη της ολίσθησης
της τάσης κατωφλίου (µετρηµένης σε VGB = 0 V) κατά τη διάρκεια πειραµάτων στατικής
καταπόνησης διατάξεων διπλής πύλης.
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Σχήµα 6.18: α) Τάση κατωφλίου σε συνάρτηση µε το χρόνο καταπόνησης για τις τρεις διαφορετικές συνθήκες
καταπόνησης (VGB,stress = -3, 0, 3 V) για µέτρηση σε VGB = 0 V. β) Τάση κατωφλίου σε συνάρτηση µε το χρόνο
καταπόνησης για τη συνθήκη καταπόνησης VGB,stress = 0 V και διαφορά των ολισθήσεων της τάσης κατωφλίου του
Σχήµατος α για VGB,stress = -3 και 3 V (∆Vth(VGB,stress = 3 V)-∆Vth(VGB,stress = 3 V)) για µέτρηση σε VGB = 0 V.

Στο Σχήµα 6.19 φαίνεται η ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας για τις
τρεις συνθήκες καταπόνησης (VGB,stress = -3, 0, 3 V) και για µέτρηση µε VGB = 0 V, δηλαδή
µε τη συµµετοχή και των δύο διεπιφανειών (Si/FOX και Si/BOX) στην αγωγή του ρεύµατος
(σύζευξη). Παρατηρείται µια µεγάλη διαφορά (µείωση στο Σχήµα) της διαγωγιµότητας στη
συνθήκη VGB,stress = 3 V. Η µεγάλη αυτή διαφορά στις µετρήσεις VGB = 0 V µπορεί να
δικαιολογηθεί µε την έγχυση οπών στο οξείδιο FOX κατά τη συνθήκη VGB,stress = 3 V και τη
δηµιουργία κυρίως διεπιφανειακών καταστάσεων (δεδοµένης της δυνατότητας των οπών
να δηµιουργούν διεπιφανειακές καταστάσεις λόγω µεγάλης ενεργού µάζας και λόγω του
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µεγαλύτερου ενεργειακού φραγµού Si/οξειδίου για τις οπές, οι οποίες δυσκολότερα
συγκριτικά µε τα ηλεκτρόνια ξεπερνούν αυτό το φραγµό δυναµικού και παγιδεύονται βαθειά
στο σώµα του οξειδίου).
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Σχήµα 6.19: Ποσοστιαία µεταβολή (µείωση) της µέγιστης διαγωγιµότητας για τις τρείς συνθήκες καταπόνησης
της οπίσθιας διεπιφάνειας, όπως βρέθηκε από τις χαρακτηριστικές ρεύµατος τάσης της εµπρόσθιας διεπιφάνειας
και µε µέτρηση µε την πίσω διεπιφάνεια σε απογύµνωση VGB = 0 V (σύζευξη).

Στο Σχήµα 6.20 φαίνεται η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου ανάµεσα στους κύκλους
καταπόνησης όπως µετρήθηκε µε την τάση οπίσθιας πύλης ίση µε VGB = +3 V, έτσι ώστε
να προκαλεί αναστροφή στη διεπιφάνεια Si/BOX για τις τρεις συνθήκες γήρανσης της
διεπιφάνειας Si/BOX. Στην περίπτωση της συνθήκης VGB,stress = 3 V, η τάση κατωφλίου
ολισθαίνει µονοτονικά προς θετικές τιµές αντίθετα µε πριν. Όταν εφαρµόζεται συνθήκη
καταπόνησης VGB,stress = -3 V, η ολίσθηση της ∆Vth είναι αρχικά ελαφρώς αρνητική και στη
συνέχεια απότοµα θετική. Στην περίπτωση της συνθήκης VGB,stress = 3 V, η τάση κατωφλίου
συνεχώς µειώνεται.
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Σχήµα 6.20: Ολίσθηση της τάσης κατωφλίου για τις τρείς συνθήκες καταπόνησης της οπίσθιας διεπιφάνειας,
όπως βρέθηκε από τις χαρακτηριστικές ρεύµατος τάσης της εµπρόσθιας διεπιφάνειας και µε µέτρηση µε την
πίσω διεπιφάνεια σε συσσώρευση VGB = 3 V (η διεπιφάνεια Si/BOX βρίσκεται σε ισχυρή αναστροφή).

Η ποσοστιαία υποβάθµιση της µέγιστης διαγωγιµότητας (η µείωση παριστάνεται µε
τις θετικές τιµές του κατακόρυφου άξονα), για όλες τις συνθήκες καταπόνησης και για
µετρήσεις µε την τάση οπίσθιας πύλης VGB = 3 V (ανοιχτά σύµβολα) και VGB = - 3 V
(κλειστά σύµβολα) δείχνεται στο Σχήµα 6.21. Όταν η µέτρηση πραγµατοποιείται µε
συσσώρευση (VGB = -3 V) της διεπιφάνειας Si/BOX, δηλαδή µε αποσύζευξη των δύο
δεπιφανειών [6.13], η υποβάθµιση της µέγιστης διαγωγιµότητας για τις συνθήκες
καταπόνησης VGB,stress = - 3 V και VGB,stress = 0 V, είναι σχεδόν η ίδια. Επειδή µε τη µέτρηση
µε VGB = -3 V συνεισφέρει µόνο η διεπιφάνεια Si/FOX στην αγωγή ρεύµατος, γίνεται εύκολα
κατανοητό ότι η υποβάθµιση της µέγιστης διαγωγιµότητας προέρχεται από τη γένεση
διεπιφανειακών καταστάσεων στη διεπιφάνεια αυτή. Επιπλέον, για τη συνθήκη
καταπόνησης VGB,stress = 0 V, η υποβάθµιση της µέγιστης διαγωγιµότητας µετρούµενη µε τη
διεπιφάνεια Si/BOX σε αναστροφή, είναι παρόµοια µε τη µετρούµενη όταν η διεπιφάνεια
Si/BOX είναι σε συσσώρευση. ∆ηλαδή, για τη συνθήκη VGB,stress = 0 V, η διεπιφάνεια
Si/BOX δεν συνεισφέρει στις ιδιότητες αγωγής της εµπρόσθιας διεπιφάνειας ακόµα και για
µέτρηση µε τη διεπιφάνεια Si/BOX σε αναστροφή, µε αποτέλεσµα να µπορεί να θεωρηθεί
ότι η καταπόνηση στη διεπιφάνεια Si/.BOX είναι µικρή. Για τη συνθήκη καταπόνησης
VGB,stress = -3 V, η υποβάθµιση της µέγιστης διαγωγιµότητας εξαρτάται από την τάση που
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εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη κατά τη µέτρηση και εποµένως η καταπόνηση της
διεπιφάνειας Si/BOX είναι σηµαντική. Για τη συνθήκη καταπόνησης VGB,stress = 3 V, η
υποβάθµιση της µέγιστης διαγωγιµότητας είναι σηµαντική τόσο για µέτρηση µε την
διεπιφάνεια Si/BOX σε αναστροφή όσο και για συσσώρευση. Το µέτρο της µείωσής της
εξαρτάται από την τάση που εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη κατά τη µέτρηση και είναι
µεγαλύτερο όταν η µέγιστη διαγωγιµότητα µετράται µε τη διεπιφάνεια Si/BOX σε
συσσώρευση.
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Σχήµα 6.21: Ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας (οι αρνητικές τιµές δείχνουν αύξηση στο
διάγραµµα). Οι τρεις συνθήκες καταπόνησης της διεπιφάνειας Si/BOX: VGB,stress = -3, 0 και 3 V. Ανοιχτά
σύµβολα: µέτρηση µε VGB = 3 V. Κλειστά σύµβολα: µέτρηση µε VGB = -3 V.

Στα Σχήµατα 6.22.α και β φαίνονται η ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης
διαγωγιµότητας και η µεταβολή της τάσης κατωφλίου για τη συνθήκη καταπόνησης
VGB,stress = 0 V για µετρήσεις µε την τάση πόλωσης της οπίσθιας πύλης σε συσσώρευση,
απογύµνωση και αντιστροφή (αντίστοιχα VGB = -3, 0, 3 V). Είναι φανερό από το Σχήµα
6.22.α ότι σε αυτή τη συνθήκη και ανεξαρτήτως της πόλωσης VGB εξάγεται η ίδια
∆Gm,max/Gm,max,0, που σηµαίνει ότι η δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων είναι
σηµαντική τόσο στην εµπρόσθια όσο και στην οπίσθια διεπιφάνεια.
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Σχήµα 6.22: α) Μεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας για συνθήκη καταπόνησης VGB,stress = 0 V, για µετρήσεις µε
διαφορετικές τάσεις πόλωσης της διεπιφάνειας Si/BOX . β) Μεταβολή της τάσης κατωφλίου για συνθήκη
καταπόνησης VGB,stress = 0 V, για µετρήσεις µε διαφορετικές τάσεις πόλωσης της διεπιφάνειας Si/BOX ..

Από το Σχήµα 6.22.β, φαίνεται επίσης ότι η ολίσθηση της τάσης κατωφλίου
λαµβάνει παρόµοιες τιµές για τη συνθήκη VGB,stress = 0 V για κάθε µέτρηση, όµως µε λίγο
µεγαλύτερη αρνητική ολίσθηση όταν η µέτρηση πραγµατοποιείται µε την οπίσθια επιφάνεια
του ηµιαγωγού σε συσσώρευση (VGB = -3 V), δηλαδή µε αποσύζευξη των δύο
διεπιφανειών και συµµετοχή µόνο της διεπιφάνειας Si/FOX στην αγωγή ρεύµατος. Αυτή η
µικρή διαφορά µπορεί να εξηγηθεί από τη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων από
θερµά ηλεκτρόνια. Γενικά, η δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων είναι πιο πιθανό να
παρατηρηθεί από θερµές οπές, λόγω της µεγαλύτερης ενεργού µάζας που έχουν και της
δυνατότητάς τους να δηµιουργούν ακόρεστους δεσµούς (dangling bonds) στη διεπιφάνεια.
Ωστόσο, η µικρή διαφορά που παρατηρείται στην τάση κατωφλίου, µετρούµενη µε
διαφορετικές συνθήκες πόλωσης της οπίσθιας διεπιφάνειας είναι µια ακόµα ένδειξη ότι
στην περίπτωση της καταπόνησης µε τη συνθήκη VGB,stress = 0 V, τα θερµά ηλεκτρόνια
δηµιουργούν παγίδες στη διεπιφάνεια Si/FOX.
Από τα Σχήµατα 6.23.α και β φαίνεται η αντίστροφη υποκατώφλια κλίση (S) σα
συνάρτηση της οπίσθιας τάσης πόλωσης VGB σε διάφορες χρονικές τιµές της καταπόνησης
για τις συνθήκες VGB,stress = 0 και –3 V αντίστοιχα. Αυτές οι δύο συνθήκες καταπόνησης
έχουν µια κοινή συµπεριφορά που είναι η αύξηση της παραµέτρου S µε την αύξηση της
τάσης πόλωσης VGB. Η θετική τιµή της τάσης πόλωσης (VGB = 3 V), εξασφαλίζει ότι στο
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ρεύµα συνεισφέρει κυρίως η διεπιφάνεια Si/FOX. Σύµφωνα και µε τον τύπο της
υποκατώφλιας κλίσης για εµπρόσθια λειτουργία, η αύξηση της παραµέτρου S µε την
αύξηση της τάσης VGB µπορεί να αποδοθεί: i) στην αύξηση του στρώµατος αναστροφής
(tinv) µε την αύξηση της τάσης, άρα και µε την αύξηση των παγίδων που βλέπουν οι φορείς
στο ενεργό υµένιο, ii) στην αύξηση των παγίδων στη διεπιφάνεια Si/FOX. Η αύξηση που
παρατηρείται και στα δύο Σχήµατα (6.23 α και β), ανάµεσα στην παράµετρο S που
µετράται µε VGB = 0 και 3 V, είναι πιο σηµαντική στην περίπτωση VGB,stress = -3 V (Σχήµα β)
από ότι στην περίπτωση VGB,stress = 0 V (Σχήµα α). Εποµένως, η υποβάθµιση λόγω δράσης
θερµών φορέων στην εµπρόσθια διεπιφάνεια, διαπιστώνεται και από την ανάλυση της
παραµέτρου S ότι προέρχεται από θερµά ηλεκτρόνια που δηµιουργούν διεπιφανειακές
καταστάσεις στη διεπιφάνεια Si/FOX. Στην περίπτωση VGB,stress = -3 V η δράση των
θερµών ηλεκτρονίων γίνεται πιο έντονη. Συγκρίνοντας τις µετρήσεις για κάθε µια τάση
πόλωσης (VGB = -3, 0, 3 V) παρατηρείται σηµαντική διασπορά τιµών µε την πάροδο του
χρόνου καταπόνησης µόνο στην περίπτωση µέτρησης µε VGB = 3 V και στις δύο
περιπτώσεις καταπόνησης (VGB,stress = 0 και –3 V). Το παράδοξο της αρχικά µείωσης (αντί
για αύξηση) της παραµέτρου S µε την πάροδο του χρόνου καταπόνησης για VGB = 3 V και
στις δύο περιπτώσεις (VGB,stress = 0 και –3 V), µπορεί να ερµηνευθεί µε τη µείωση του
πάχους του στρώµατος αναστροφής για τις διαδοχικές χρονικές στιγµές που µπορεί να
επέλθει µε τη µείωση της τάσης κατωφλίου (Σχήµα 6.20). Σύµφωνα και µε τη θεωρία, το
πάχος του στρώµατος αναστροφής εξαρτάται αντιστρόφως ανάλογα µε την τάση
υπεροδήγησης (VGS-Vth), οπότε η µείωση της τάσης κατωφλίου αυξάνει την τάση
υπεροδήγησης η οποία µε τη σειρά της µειώνει το πάχος του στρώµατος αναστροφής. Η
µείωση του πάχους αναστροφής πιθανότατα επιφέρει µείωση του όρου Dbulktinv, δηλαδή
του όρου της παραµέτρου S που δείχνει τις παγίδες που δηµιουργούνται κυρίως µέσα στα
κοκκώδη όρια του υµενίου. Όταν αρχίζει και αυξάνεται η τάση κατωφλίου µετρηµένη µε VGB
= 3 V στη συνθήκη VGB,stress = -3 V, η παράµετρος S αρχίζει και αυξάνεται (δηλαδή οι
χρονικές στιγµές που παρατηρούνται τα προαναφερθέντα συµπίπτουν συγκρίνοντας τα
Σχήµατα 6.20 και 6.23.β). Επιπλέον, η µείωση της παραµέτρου S µε την πάροδο του
χρόνου καταπόνησης και για µέτρηση µε VGB = 3 V, φαίνεται πιο έντονη στην περίπτωση
της συνθήκης VGB,stress = -3 V σε σχέση µε τη συνθήκη VGB,stress = 0 V. Από την παραπάνω
ανάλυση προκύπτει ότι και η δηµιουργία παγίδων µέσα στα κοκκώδη όρια είναι πιθανότατα
σηµαντική. Για µέτρηση µε VGB = 3 V και στις δύο συνθήκες καταπόνησης παρατηρείται
αύξηση της παραµέτρου S µε την παροδο του χρόνου καταπόνησης. Αυτή η παρατήρηση
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οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι θερµές οπές δηµιουργούν καταστάσεις στη διεπιφάνεια
Si/BOX.
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Σχήµα 6.23: Μεταβολή της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης (S) για τις συνθήκες καταπόνησης: α) VGB,stress = 0
V και β) VGB,stress = -3 V µε µετρήσεις µε VGB= -3, 0 και 3 V.

Από το Σχήµα 6.24, φαίνεται η αντίστροφη υποκατώφλια κλίση (S) σα συνάρτηση
της οπίσθιας τάσης πόλωσης VGB σε διάφορες χρονικές τιµές της καταπόνησης για τη
συνθήκη VGB,stress = 3 V. Παρατηρείται µια αύξηση της παραµέτρου S µε τη θετική αύξηση
της τάσης πόλωσης VGB (δηλαδή µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή της διεπιφάνειας Si/FOX
στα χαρακτηριστικά αγωγής). Αυτό δείχνει κυρίως ότι θερµές οπές (σύµφωνα και µε την
προηγούµενη ανάλυση) συνεισφέρουν στην υποβάθµιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών
δηµιουργώντας ατέλειες στη διεπιφάνεια Si/FOX. Επιπλέον, παρατηρείται µια συνεχόµενη
αύξηση της παραµέτρου S µε την παροδο του χρόνου καταπόνησης για όλες τις τάσεις
πόλωσης (VGB). Στην περίπτωση της τάσης VGB= -3 V αυτή η αύξηση (διασπορά των
τιµών) φαίνεται µεγαλύτερη. Επειδή για µέτρηση µε αρνητική τάση πόλωσης οπίσθιας
πύλης (VGB = -3 V) συνεισφέρει η διεπιφάνεια Si/BOX, η µεγαλύτερη διασπορά των τιµών
(αύξηση της S µε την πάροδο του χρόνου) πρέπει να οφείλεται στην αύξηση των
διεπιφανειακών καταστάσεων στη διεπιφάνεια Si/BOX.
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Σχήµα 6.24: Μεταβολή της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης (S) για τη συνθήκη καταπόνησης VGB,stress = 3 V.

Η µεταβολή της τάσης κατωφλίου σε συνάρτηση µε την τάση πόλωσης της οπίσθιας
πύλης κατά τη διάρκεια της µέτρησης για διάφορες χρονικές διάρκειες της εφαρµογής
πεδίων καταπόνησης και για τις τρεις συνθήκες καταπόνησης (VGB,stress = -3, 0 και 3 V),
παρουσιάζεται στα Σχήµατα 6.25, 6.26 και 6.27 αντίστοιχα.
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Σχήµα 6.25: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου σα συνάρτηση της τάσης που εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη κατά
τη µέτρηση, για διάφορες χρονικές καταπόνησης στη συνθήκη: VGB,stress = -3 V.

Στη συνθήκη VGB,stress = - 3 V (Σχήµα 6.25), παρατηρείται µια µεγάλη διασπορά των
µετρούµενων τιµών της τάσης κατωφλίου για µεγάλες θετικές τιµές της τάσης οπίσθιας
-228-

Κεφάλαιο 6

πύλης κατά τη µέτρηση (VGB = 3 V), στις οποίες η διεπιφάνεια Si/BOX είναι σε αναστροφή.
Αυτό δείχνει ότι η καταπόνηση συµβαίνει κυρίως στη διεπιφάνεια Si/BOX της διάταξης.
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η τάση οπίσθιας πύλης είναι αρνητική κατά τη διάρκεια της
καταπόνησης, ο µηχανισµός που προτείνεται είναι η δηµιουργία θερµών οπών πλησίον
του απαγωγού λόγω ιονισµού προσκρούσεων και η έλξη τους κατά τη διάρκεια της
καταπόνησης προς τη διεπιφάνεια Si/BOX.
Έτσι, η περιοχή καταπόνησης βρίσκεται κυρίως πλησίον του απαγωγού στη
διεπιφάνεια Si/BOX. Όσο αυξάνεται η ζηµιά που προκαλείται από τις θερµές οπές, η τάση
κατωφλίου (δηλαδή η ευκολία αναστροφής της διεπιφάνειας Si/BOX η οποία δίνει και το
ρεύµα µε µέτρηση για VGB = 3 V) αυξάνεται λόγω κυρίως δηµιουργίας διεπιφανειακών
καταστάσεων στη διεπιφάνεια Si/BOX αλλά και λόγω πιθανής έγχυσης ηλεκτρονίων στην
εµπρόσθια διεπιφάνεια. Ωστόσο, για τις αρνητικές τιµές της τάσης οπίσθιας πύλης κατά τη
µέτρηση (δηλαδή κατά την αποσύζευξη των δύο διεπιφανειών και τη συνεισφορά µόνο της
εµπρόσθιας διεπιφάνειας στο ρεύµα), η διασπορά είναι ασήµαντη, κάτι που δείχνει ότι
παρά το σχετικά µεγάλο κάθετο πεδίο (VGF,stress = 3.5 V) που εφαρµόζεται στην εµπρόσθια
διεπιφάνεια, δεν πρέπει να υπάρχει σηµαντική παγίδευση ηλεκτρονίων. Στη διεπιφάνεια
Si/FOX, λόγω και της µείωσης της διαγωγιµότητας κατά τη µέτρηση µε VGB = -3 V,
πιθανότατα θερµά ηλεκτρόνια εγχέονται δηµιουργώντας µόνο καταστάσεις (παγίδες) στη
διεπιφανεια Si/FOX και/ή στα κοκκώδη όρια, χωρίς όµως σηµαντική πιθανότητα
παγίδευσής τους µέσα στο σώµα του οξειδίου.
Στην περίπτωση καταπόνησης µε VGB,stress = 0 V (Σχήµα 6.26), η Vth µειώνεται µε
τον ίδιο τρόπο για όλες τις τιµές της οπίσθιας πύλης κατά τη µέτρηση. Όπως
παρατηρήθηκε και στο σχήµα 6.15, η µείωση της Vth εµφανίζεται λόγω της αρνητικής
µικρής ολίσθησης ολόκληρης της χαρακτηριστικής I-V. Η συµπεριφορά αυτή δικαιολογείται
αν υποτεθεί ότι κατά τη διάρκεια της καταπόνησης θετικά φορτία παγιδεύονται στο BOX.
Όπως φάνηκε και από το χαρακτηρισµό στη γραµµική περιοχή, αύξηση της τάσης
οπίσθιας πύλης (που ισοδυναµεί µε έγχυση και παγίδευση οπών στο οπίσθιο οξείδιο)
επιφέρει µείωση της τάσης κατωφλίου της διάταξης. Επιπλέον, για να διερευνηθεί η
δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων (και στις δύο διεπιφάνειες του υµενίου µε τα
οξείδια), πρέπει το “σενάριο” του µηχανισµού καταπόνησης να συνδεθεί και µε τις
µετρήσεις της µέγιστης διαγωγιµότητας. Από το σχήµα 6.21, φαίνεται ότι η ποσοστιαία
µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας είναι περίπου ίδια για τη συνθήκη VGB,stress = 0 V,
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είτε η µέτρηση γίνεται µε τις δύο διεπιφάνειες σε σύζευξη είτε σε αποσύζευξη, αλλά και ίδια
µε τη µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας κατά την καταπόνηση VGB,stress = -3 V και για
µέτρηση VGB = -3 V. Αυτή η κοινή συµπεριφορά ενισχύει το επιχείρηµα ότι η δηµιουργία
διεπιφανειακών καταστάσεων που επηρεάζουν τη διαγωγιµότητα προέρχεται κυρίως από
τη διεπιφάνεια Si/FOX λόγω θερµών ηλεκτρονίων καθώς και από την πιθανή τους δράση
στα κοκκώδη όρια (και τη δηµιουργία παγίδων µέσα σε αυτά) και όχι από τη διεπιφάνεια
Si/BOX και τη δράση θερµών οπών.
Όταν η διάταξη υποβάλλεται σε συνθήκη καταπόνησης VGB,stress = 3 V (Σχήµα 6.27),
η τάση κατωφλίου µειώνεται για µέτρηση µε VGB = - 3 V (συνεισφορά µόνο της διεπιφάνειας
Si/FOX στο ρεύµα) και αυξάνεται για VGB = 3 V (συνεισφορά και της διεπιφάνειας Si/BOX
στο ρεύµα). Η µείωση του Vth για µέτρηση µε VGB = -3 V µπορεί να αποδοθεί στην έγχυση
και παγίδευση θερµών οπών στο FOX. Η αύξηση του Vth για µέτρηση µε VGB = 3 V, µπορεί
να αποδοθεί στη έγχυση των οπών στο FOX αλλά και στην έγχυση ηλεκτρονίων στο BOX
(ισοδύναµα στη µείωση της τάσης οπίσθιας πύλης, γιατί αυτό θα ισοδυναµούσε µε αύξηση
της τάσης κατωφλίου όπως προκύπτει από το χαρακτηρισµό των διατάξεων διπλής πύλης
στη γραµµική περιοχή λειτουργίας). Σε ότι αφορά τη διερεύνηση της δηµιουργίας
διεπιφανειακών καταστάσεων, από το Σχήµα 6.21 φαίνεται ότι η ποσοστιαία µεταβολή της
µέγιστης διαγωγιµότητας είναι µεγαλύτερη όταν η µέτρηση πραγµατοποιείται µε την
οπίσθια διεπιφάνεια σε απογύµνωση παρά σε αναστροφή. Αυτό δεν σηµαίνει ότι τα θερµά
ηλεκτρόνια που εγχέονται στην διεπιφάνεια Si/BOX δεν δηµιουργούν διεπιφανειακές
καταστάσεις, αλλά ότι την πιο σηµαντική υποβάθµιση προκαλούν οι θερµές οπές που
γεννούν διεπιφανειακές καταστάσεις. Και η ίδια η συνθήκη VGB,stress = 3 V, θα ευννοούσε
την έλξη των ηλεκτρονίων προς το BOX και των οπών προς το FOX.
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Σχήµα 6.26: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου σα συνάρτηση της τάσης που εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη κατά
τη µέτρηση, για διάφορες χρονικές καταπόνησης στη συνθήκη: VGB,stress = 0 V.
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Σχήµα 6.27: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου σα συνάρτηση της τάσης που εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη κατά
τη µέτρηση, για διάφορες χρονικές καταπόνησης στη συνθήκη: VGB,stress = 3 V.

Έτσι, οι προτεινόµενοι µηχανισµοί για τις διάφορες συνθήκες καταπόνησης (που
απεικονίζουν την ηλεκτρική κατάσταση της διεπιφάνειας Si/BOX κατά την καταπόνηση)
συνοψίζονται στον Πίνακα 6.1 [6.10].
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Συνθήκη καταπόνησης
VGB,stress [V]
-3 V
(οπίσθια διεπιφάνεια σε
συσσώρευση κατά τη
διάρκεια της καταπόνησης)
0V
(οπίσθια διεπιφάνεια σε
απογύµνωση κατά τη
διάρκεια της καταπόνησης)
+3V
(οπίσθια διεπιφάνεια σε
ισχυρή αναστροφή κατά τη
διάρκεια της καταπόνησης)

Μηχανισµοί
υποβάθµισης εµπρόσθιας
διεπιφάνειας Si/SiO2
∆ηµιουργία
καταστάσεων από θερµά
ηλεκτρόνια στη
διεπιφάνεια
polysilicon/SiO2 και/ή
µέσα στα κοκώδη όρια
∆ηµιουργία
καταστάσεων από θερµά
ηλεκτρόνια στη
διεπιφάνεια και/ή µέσα
στα κοκώδη όρια
Σηµαντική έγχυση
θερµών οπών και
δηµιουργία
διεπιφανειακών
καταστάσεων

Μηχανισµοί υποβάθµισης οπίσθιας
διεπιφάνειας Si/SiO2

Σηµαντική έγχυση θερµών οπών και
δηµιουργία διεπιφανειακών
καταστάσεων

Έγχυση θερµών οπών όχι ιδιαίτερα
έντονη

Έγχυση θερµών ηλεκτρονίων και
συσχετιζόµενη δηµιουργία
διεπιφανειακών καταστάσεων

Πίνακας 6.1: Οι τρεις µηχανισµοί µεταβολής της τάσης κατωφλίου, σα συνάρτησης της τάσης που
εφαρµόζεται στην οπίσθια πύλη κατά τη µέτρηση, για διάφορες χρονικές καταπόνήσεις στη συνθήκη:
VGB,stress = 3 V.

Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι µε τις διατάξεις διπλής πύλης µπορούν να
διερευνηθούν οι µηχανισµοί παγίδευσης στο FOX και δηµιουργίας παγίδων στη
διεπιφάνεια Si/FOX, και κυρίως οι µηχανισµοί παγίδευσης στο BOX [4.38] και γένεσης
καταστάσεων στη διεπιφάνεια Si/BOX [6.14] µέσω του πλεονεκτήµατος που δίνουν για
µετρήσεις µε σύζευξη ή αποσύζευξη των δύο διεπιφανειών ή του φαινοµένου πεδίου που
προκαλούν οι δύο πύλες. Η ιδαιτερότητα της δοµής του poly-TFT, και η οµοιότητά του µε
τις δοµές SOI λόγω της ύπαρξης του θαµµένου οξειδίου, επιβάλλει τη διερεύνηση της
καταπόνησης λόγω θερµών φορέων και της ζηµιάς η οποία προκαλείται ακόµα και στη
διεπιφάνεια (οξείδιο) Si/BOX (BOX). Οι διατάξεις διπλής πύλης αποτελούν ένα διαγνωστικό
εργαλείο για τη διερεύνηση της καταπόνησης και στο οπίσθιο τρανζίστορ. Αυτό αλλάζει την
όποια µεθοδολογία για τη διερεύνηση της καταπόνησης από θερµούς φορείς η οποία είχε
αναπτυχθεί για τυπικές διατάξεις MOS. Ακόµα και για SOI τεχνολογία, που είναι πιο ώριµη
από αυτή των poly-TFTs, δεν υπάρχουν πολλές αναφορές για πειράµατα στατικής
καταπόνησης σε διατάξεις διπλής πύλης.
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Ο πίνακας µπορεί να χρησιµεύσει σαν αναφορά για τη διερεύνηση της καταπόνησης
και σε διατάξεις µονής πύλης. Η συνθήκη VGB,stress = 0 V είναι σηµαντική γιατί βρίσκεται
πολύ κοντά στις πραγµατικές συνθήκες καταπόνησης στις οποίες µια διάταξη µονής πύλης
υποβάλλεται µε το δυναµικό της διεπιφάνειας Si/BOX να βρίσκεται πολύ κοντά στη
µηδενική τιµή, αλλά να µην έχει µηδενική τιµή (η διεπιφάνεια Si/BOX είναι σε αιωρούµενη
κατάσταση, καθώς δεν υπάρχει τρόπος σε διατάξεις µονής πύλης να εφαρµοστεί τάση στη
διεπιφάνεια αυτή και άρα το δυναµικό της δεν είναι “δεµένο” σε κάποια τιµή τάσης). Έτσι,
ανάλογα µε τις τιµές των φορτίων που βρίσκονται στο οξείδιο πριν την καταπόνηση λόγω
της διαδικασίας κατασκευής και ανάλογα µε την τιµή του δυναµικού φMS που καθορίζεται
από το είδος του υλικού της πύλης και από τη νόθευση του ηµιαγωγού, µπορεί να
προβλεφθεί αν η καταπόνηση µε συγκεκριµένες τιµές τάσης VGS,stress και VDS,stress σε µια
διάταξη µονής πύλης, θα παρουσιάσει συµπεριφορά που θα τείνει προς το ένα ή άλλο
µηχανισµό του Πίνακα 6.1 (δηλαδή προς τα αποτελέσµατα που δίνουν οι συνθήκες
VGB,stress = -3 V και 3 V στις διατάξεις δύο πυλών). Επιπλέον, η φυσική µοντελοποίηση της
δράσης των θερµών φορέων σε διατάξεις διπλής πύλης θα µπορούσε να βοηθήσει στην
ανάπτυξη µνηµών οι οποίες θα ήταν πολύ γρηγορότερες από τις υπάρχουσες καθώς για
µια δεδοµένη χρονική διάρκεια θα µπορούσαν να υπάρξουν δύο ταυτόχρονα γεγονότα
εγγραφής, σε αντίθεση µε ένα που επιτυγχάνουν οι διατάξεις µνήµης µονής πύλης µε τη
χρήση θερµών φορέων.

§6.4. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ.
Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για µελλοντική έρευνα είναι η ανάπτυξη ενός µοντέλου
καταπόνησης για τις διατάξεις διπλής πύλης, το οποίο θα θεωρεί τρεις διατάξεις σε σειρά
για την περίπτωση Lf>Lb, ενός συµµετρικού τρανζίστορ διπλής πύλης µε µήκος καναλιού
Lb-∆Lb σε σειρά µε δύο τρανζίστορ µονής πύλης, εκ των οποίων το ένα θα αναπαριστά την
κατεστραµµένη από την καταπόνηση περιοχή της διεπιφάνειας Si/FOX κοντά στον
απαγωγό µε µήκος Lf και το άλλο τη µη κατεστραµµένη περιοχή µε µήκος Lf-∆Lf, όπου Lb
και Lf τα µήκη των κατεστραµµένων περιοχών στη διεπιφάνεια Si/BOX και Si/FOX
αντίστοιχα. Παράλληλα σε αυτά, η διεπιφάνεια Si/BOX θα µπορούσε να αναπαρασταθεί
από δύο τρανζίστορ σε σειρά, ενός διπλής πύλης µε µήκος καναλιού Lb-∆Lb και ενός µονής
οπίσθιας πύλης µε µήκος κατεστραµµένης περιοχής ∆Lb. Φυσικά, η ανάπτυξη ενός τέτοιου
µοντέλου δεν θα ήταν απλή υπόθεση. Η κατασκευή διατάξεων διπλής πύλης διαφορετικής
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γεωµετρίας (Lb/Lt), θα µπορούσε να ήταν χρήσιµη για το σκοπό της διερεύνησης
εφαρµογής ενός τέτοιου µοντέλου. Επιπλέον, ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και η διερεύνηση
της καταπόνησης µε µετρήσεις στη διεπιφάνεια Si/BOX στην περίπτωση που θα υπήρχαν
διατάξεις µε ικανοποιητικές αγώγιµες ιδιότητες της διεπιφάνειας Si/BOX.

Σχήµα 6.28: Σχηµατικό αναπαράστασης της προτεινόµενης φυσικής µοντελοποίησης µιας διάταξης διπλής πύλης
που έχει υποστεί υποβάθµιση χαρακτηριστικών τόσο στη διεπιφάνεια Si/BOX όσο και στη διεπιφάνεια Si/FOX.
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7.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ.

§7.1. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ.
Η µοντελοποίηση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών καταπονηµένων poly-Si TFTs
είναι αναγκαία όχι µόνο για την κατανόηση και την επαλήθευση των φυσικών µηχανισµών
υποβάθµισης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών [7.1, 7.2], αλλά και για την εύρεση απλών ή
πολύπλοκων εκφράσεων (σε κλειστή µορφή ή σε µορφή που απαιτεί αριθµητική ανάλυση)
που θα µπορούν να ενσωµατωθούν σε προσοµοιωτές ηλεκτρικών χαρακτηριστικών και
λειτουργίας (τύπου Athena) και σε εργαλεία σχεδίασης κυκλωµάτων [7.3] (τύπου Spice). Σε
ότι αφορά τα εργαλεία σχεδίασης κυκλωµάτων, χρειάζονται ισχυρές καθετοποιηµένες
βιβλιοθήκες, δηλαδή φυσικές και µαθηµατικές περιγραφές στοιχείων και συστηµάτων οι
οποίες καλύπτουν από το φυσικό επίπεδο µέχρι το επίπεδο αρχιτεκτονικής υπολογιστικών
διατάξεων. Για αυτό όσο πιο αξιόπιστη είναι η φυσική (µαθηµατική) µοντελοποίηση της
ηλεκτρικής συµπεριφοράς µιας διάταξης, τόσο πιο αξιόπιστα κυκλώµατα και συστήµατα
µπορούν να υλοποιηθούν.
Η τεχνολογία των poly-TFTs (αλλά και των TFTs a-Si) είναι, σε σχέση µε την
τεχνολογία SOI και τα κλασικά MOSFETs, νέα. Ιδιαίτερα για τη φυσική µοντελοποίηση [7.4,
4.23] (µε µετρήσεις on-chip) της ηλεκτρικής συµπεριφοράς καταπονηµένων διατάξεων
poly-TFT από θερµούς φορείς, δεν υπάρχει σταθερή θεωρία (standard theory) και πολύ
περισσότερο οι δηµοσιευµένες εργασίες σε θέµατα µαθηµατικής περιγραφής της
καταπόνησης είναι λίγες [7.5, 7.6], ακόµα και για τις πιο ώριµες τεχνολογίες των SOI [7.7]
και τυπικών MOSFET [4.25].
Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η προσπάθεια ανάπτυξης ενός ηλεκτρικού
µοντέλου και η εφαρµογή αυτού του µοντέλου σε διατάξεις poly-TFT διαφορετικού εύρους
καναλιού οι οποίες είχαν καταπονηθεί σε δύο συνθήκες: VGS,stress = Vth και VGS,stress =
VDS,stress [7.8]. Αυτές οι συνθήκες ορίζουν τους δύο κύριους µηχανισµούς ηλεκτρικής
καταπόνησης DAHC και CHE αντίστοιχα, ενώ και σε επίπεδο εφαρµογής είναι οι πιο
χρήσιµες συνθήκες, καθώς στα κυκλώµατα CMOS, η πόλωση της πύλης των τρανζίστορ
πραγµατοποιείται πλησίον αυτών των συνθηκών. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν και
αποτελέσµατα της εφαρµογής του µοντέλου και σε διατάξεις που έχουν υποστεί
καταπόνηση στην ενδιάµεση συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2, στην οποία όπως φάνηκε
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υπάρχει ανάµειξη των µηχανισµών. Τέλος, για διατάξεις της ίδιας γεωµετρίας θα γίνει η
σύγκριση και η ερµηνεία των αποτελεσµάτων που εξάγει το µοντέλο για την εφαρµογή των
τριών συνθηκών καταπόνησης: VGS,stress = Vth, VGS,stress = VDS,stress/2 και VGS,stress = VDS,stress.
Η επίδραση της παραµέτρου του πλάτους καναλιού στην καταπόνηση θερµών
φορέων, δεν έχει µελετηθεί και µοντελοποιηθεί επειδή:
i) Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 4, δεν υπάρχει κάποια σχέση που να
συνδέει το µέγιστο πλευρικό πεδίο (Emax) µε το πλάτος του καναλιού.
ii) Τα περισσότερα θεωρητικά µοντέλα ρεύµατος στη γραµµική περιοχή λειτουργίας
είναι 1D και υπάρχει δυσκολία στην ερµηνεία των αποτελεσµάτων. Επιπλέον, µε
τις πειραµατικές µεθόδους οι µετρήσεις ρεύµατος στο τρανζίστορ γίνονται µε τις
ακίδες πάνω στον απαγωγό ή την πηγή, που έχουν την ισοδυναµική
συµπεριφορά ενός µετάλλου. Μία εργασία µοντελοποίησης έχει δηµοσιευθεί για
το ρόλο του εύρους στην καταπόνηση και µάλιστα σε διατάξεις STI (Shallow
Trench Isolation) pMOS [7.9], µε λίγα πειραµατικά δεδοµένα και µε την υπόθεση
ότι η καταπόνηση πραγµατοποιείται σε δύο διαστάσεις, ενώ το µοντέλο
ρεύµατος που προτείνει είναι µονοδιάστατο.
iii) Η προσπάθεια (ερευνητική και βιοµηχανική) υπήρξε προς την κατεύθυνση της
σµίκρυνσης του καναλιού και της µελέτης της επίδρασης των θερµών φορέων µε
τη σµίκρυνση αυτή. Και αυτό µε σκοπό την αύξηση του ρεύµατος, επειδή το
ρεύµα εξαρτάται από τη γεωµετρία ως εξής: I~W/L. Οι διατάξεις, πλέον, έχουν
φτάσει σε υποµικρονικά µήκη καναλιού (µε τα κβαντικά φαινόµενα να αρχίζουν
να παίζουν σηµαντικό ρόλο), µε αποτέλεσµα µόνο η αύξηση του εύρους του
καναλιού να µπορεί να συνεισφέρει στην αύξηση του ρεύµατος. Όµως, η αύξηση
του εύρους επιφέρει εντονότερα φαινόµενα αυτοθέρµανσης και αιωρούµενου
σώµατος, τα οποία επηρεάζουν την ηλεκτρική συµπεριφορά των διατάξεων polyTFT υπό συνθήκες καταπόνησης θερµών φορέων, όπως δείχθηκε και στο
Κεφάλαιο 4. Επιπλέον, η αύξηση ή µείωση του εύρους σηµαίνει αντίστοιχα
αύξηση ή µείωση της επιφάνειας. ∆εδοµένου ότι: α) το ρεύµα µιας διάταξης
γεωµετρίας W/L µπορεί να δοθεί από την παράλληλη σύνδεση ν τρανζίστορ
γεωµετρίας (W/ν)/L [2.2], β) τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης, αιωρούµενου
σώµατος και DIBL καθορίζονται από το W και επηρεάζουν την καταπόνηση
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σύµφωνα και µε τα πειραµατικά δεδοµένα που παρουσιάστηκαν, η ανάπτυξη
ενός µοντέλου που θα εκτιµά την επίδραση της παραµέτρου του εύρους
καναλιού στην ολίσθηση και υποβάθµιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών και
παραµέτρων µιας διάταξης είναι σηµαντική, τόσο για την κατανόηση των
πειραµατικών δεδοµένων και των φυσικών µηχανισµών καταπόνησης όσο και
για το επίπεδο των κυκλωµάτων (π.χ. σε αλυσιδωτές συνδέσεις βαθµίδων
αυξανόµενου

λόγου

W/L)

και

των

εφαρµογών

(π.χ.

στο

χώρο

της

µακροηλεκτρονικής, όπου ο περιορισµός της επιφάνειας δεν είναι κρίσιµος).
iv) Οι σχεδιαστές κυκλωµάτων MOS, προκειµένου να επιτύχουν τα επίπεδα
ρεύµατος για µια εφαρµογή, αγοράζουν µια τεχνολογική βιβλιοθήκη η οποία
περιέχει τη φυσική περιγραφή-αρχείο ενός τρανζίστορ µε σταθερό µήκος
καναλιού (technology file). Η παράµετρος του εύρους συνήθως λαµβάνεται ως
σχεδιαστική, ακριβώς γιατί θεωρείται ότι δεν επηρεάζει τις ηλεκτρικές ιδιότητες
και την αξιοπιστία των τυπικών διατάξεων MOS. Όµως, στη σχεδίαση
κυκλωµάτων poly-TFT, µια τέτοια παραδοχή θα σήµαινε την αποτυχία ή τη
µικρότερη αξιοπιστία µιας σχεδίασης να δουλέψει πάνω στο Si. Αν για
παράδειγµα ο σχεδιαστής γνώριζε ότι τα επίπεδα ρεύµατος θα µπορούσαν να
επιτευχθούν µε την παράλληλη σύνδεση περισσότερων τρανζίστορ και πιο
αξιόπιστα, η µοντελοποίηση της ηλεκτρικής συµπεριφοράς στο φυσικό επίπεδο
θα σήµαινε αυτόµατα τη σχεδίαση πιο αξιόπιστων συστηµάτων.
Το µοντέλο που αναπτύχθηκε [7.8], έχει σα στόχο την προσοµοίωση των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, την πρόβλεψη της αλλαγής των ιδιοτήτων µεταφοράς των
ελεύθερων φορέων αγωγής λόγω εφαρµογής συνθηκών καταπόνησης και της επαγόµενης
ολίσθησης των κρίσιµων ηλεκτρικών παραµέτρων ενός poly-TFT καθώς και τη χωρική
εκτίµηση της δηµιουργίας παγίδων. Επειδή το µέγιστο πλευρικό πεδίο εµφανίζεται στην
άκρη του απαγωγού, το µοντέλο θεωρεί την ύπαρξη δύο περιοχών: i) την κατεστραµµένη
περιοχή (defective region) της διάταξης, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στον απαγωγό και
στην οποία η δράση των θερµών φορέων είναι πολύ έντονη, ii) τη µη κατεστραµµένη
περιοχή (non defective region) της διάταξης που βρίσκεται πιο µακρυά από τον απαγωγό
και στην οποία η δράση των φορέων δεν είναι σηµαντική. Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι
όροι κατεστραµµένο ή µη κατεστραµµένο αναφέρονται µόνο στη δράση των θερµών
φορέων και όχι στην αλλαγή των ηλεκτρικών ιδιοτήτων µιας περιοχής λόγω άλλων
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φαινοµένων (όπως π.χ. φαινοµένων αυτοθέρµανσης). Αυτή είναι µια νέα προσέγγιση που
εισάγει το µοντάλο. Το µήκος της κατεστραµµένης περιοχή µε την πάροδο του χρόνου
καταπόνησης επεκτείνεται από τον απαγωγό στην πηγή, δηλαδή η παράµετρος ∆L
αυξάνεται.

W/(L-∆L)
RS/2
Stressed Device

Series
Resistance
(source)

W/∆L

RS/2

Transistor with non Transistor with
Series
Defective Channel Defective Channel
Resistance
Region
Region
(drain)

Σχήµα 7.1: α) Σχηµατικό αναπαράστασης της δοµής διπλής πύλης (µέση) καθώς και των δοµών οπίσθιας και
πρόσθιας πύλης πάνω στο ίδιο chip. β) Κάτοψη των τρανζίστορ διπλής πύλης που µελετήθηκαν. Τα γράµµατα Χ
και Υ αναφέρονται στη διεύθυνση του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια. Φαίνεται επίσης και η γεωµετρία του
καναλιού (εύρος = W, µήκος = L).

Θεωρώντας ότι η κάθε µία περιοχή (κατεστραµµένη και µη κατεστραµµένη) έχει
ηλεκτρικές ιδιότητες που αντιστοιχίζονται σε δύο ξεχωριστά τρανζίστορ, το µοντέλο
υποθέτει ως ηλεκτρικό ισοδύναµο του καταπονηµένου τρανζίστορ, δύο τρανζίστορ σε
σύνδεση εν σειρά µε διαφορετικές ηλεκτρικές ιδιότητες (που αντιστοιχίζονται στις δύο
περιοχές), όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7.1. Το τρανζίστορ που βρίσκεται κοντά στον
απαγωγό είναι αυτό του οποίου υποβαθµίζονται τα χαρακτηριστικά του λόγω έγχυσης
θερµών φορέων. Το κάθε ένα από τα τρανζίστορ έχει εύρος καναλιού ίσο µε W, ενώ τα
µήκη των καναλιών τους θα είναι για το τρανζίστορ που αναπαριστά την κατεστραµµένη
περιοχή ∆L, ενώ για το τρανζίστορ που αναπαριστά τη µη κατεστραµµένη περιοχή L-∆L.
Έτσι, µέσω του προσδιορισµού του µήκους καναλιού του τρανζίστορ της κατεστραµµένης
περιοχής, µπορεί να γίνει ο χωρικός εντοπισµός της δηµιουργίας παγίδων (καταστάσεων).
Το µήκος ∆L θα έχει διαφορετική φυσική σηµασία για κάθε µία συνθήκη καταπόνησης: για
τη συνθήκη VGS,stress = Vth θα εκφράζει την περιοχή µέσα στην οποία κυρίως
δηµιουργούνται διεπιφανειακές καταστάσεις, ενώ για τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress θα
εκφράζει την περιοχή µέσα στο σώµα του οξειδίου στην οποία παγιδεύονται τα φορτία
λόγω καταπόνησης [7.8, 7.7].
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Επίσης, θεωρούνται δύο σειριακές αντιστάσεις (η µία στο άκρο του απαγωγού και η
δύτερη στο άκρο της πηγής), οι οποίες αναπαριστούν την αντίσταση η οποία προέρχεται
από το άθροισµα της αντίστασης της νοθευµένης διάχυσης (πηγής ή απαγωγού), της
παρασιτικής αντίστασης λόγω της ζηµιάς εµφύτευσης (implant damage) κάτω από την
πύλη και της αντίστασης που εισάγουν οι επαφές και οι ακίδες. Έτσι, η συνολική
µετρούµενη αντίσταση Rtot περιέχει την αντίσταση του καναλιού Rchannel και την αντίσταση
πηγής / απαγωγού / επαφών (RS/2 + RS/2 = RS). Η αντίσταση του καναλιού εξαρτάται από
την τάση πύλης, ενώ η αντίσταση RS θεωρείται ανεξάρτητη από την τάση πύλης. Η
αντίσταση του καναλιού αποτελείται από το άθροισµα της κατεστραµµένης και της µη
κατεστραµµένης περιοχής (Rd και Rnd αντίστοιχα) και η συνολική µετρούµενη αντίσταση θα
είναι:
Rtot =

RS
R
+ Rchannel + S = RS + Rnd + Rd
2
2

Οι παράµετροι που περιέχει το µοντέλο, είναι [7.8]: το µήκος της κατεστραµµένης
περιοχής ∆L, η τάση κατωφλίου της κατεστραµµένης περιοχής Vth,d, η τάση κατωφλίου της
µη

κατεστραµµένης

περιοχής

Vth,nd,

η

ευκινησία

των

ελεύθερων

φορέων

στο

κατεστραµµένο τµήµα του καναλιού µd και η ευκινησία των ελεύθερων φορέων στο µη
κατεστραµµένο τµήµα του καναλιού µnd. Οι διαφορετικές τάσεις κατωφλίου σχετίζονται µε
τις διεπιφανειακές παγίδες και/ή τα παγιδευµένα φορτία που δηµιουργούνται από τους
θερµούς φορείς, καθώς και µε άλλα φαινόµενα (π.χ. αυτοθέρµανσης, τα οποία έχουν σαν
αποτέλεσµα τη µεταφορά των ιόντων υδρογόνου προς τη διεπιφάνεια) που δηµιουργούνται
στο κάθε τµήµα του καναλιού κατά τη διάρκεια της καταπόνησης και τα οποία αλλάζουν την
τάση πύλης η οποία απαιτείται για την αναστροφή του καναλιού. Οι διαφορετικές
ευκινησίες, σχετίζονται µε τις διαφορετικές ιδιότητες κίνησης που αποκτούν οι ελεύθεροι
φορείς αγωγής σε κάθε τµήµα του καναλιού, λόγω των ατελειών που δηµιουργούν οι
συνθήκες καταπόνησης θερµών φορέων (στη διεπιφάνεια ή στο σώµα του οξειδίου) και
λόγω άλλων φαινοµένων (όπως φαινοµένων αυτοθέρµανσης).
Η εκτίµηση των παραµέτρων γίνεται µε τη διαδικασία της προσαρµογής (fitting) της
σχέσης την οποία προβλέπει το µοντέλο µε τα πειραµατικά δεδοµένα για την περιοχή
τάσεων πύλης: VGS > VGS,peak, όπου VGS,peak η τάση πύλης στην οποία εµφανίζεται η
µέγιστη τιµή της διαγωγιµότητας. Ο λόγος για τον οποίο πραγµατοποιήθηκε η διαδικασία
προσαρµογής σε αυτή την περιοχή τάσεων πύλης, θα εξηγηθεί και θα αποδειχτεί και
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µαθηµατικά. Επιπλέον, για το σκοπό της απλοποίησης και επειδή το µοντέλο θεωρεί το
ηλεκτρικό ισοδύναµο δύο τρανζίστορ σε σειρά, γίνεται η παραδοχή ότι η ισοδύναµη τάση
κατωφλίου που προβλέπει το µοντέλο για την πραγµατική διάταξη, θα είναι η µέγιστη τιµή
της τάσης κατωφλίου δύο διατάξεων που συνδέονται σε σειρά. Και αυτή η προσέγγιση θα
εξηγηθεί κατά τη µαθηµατική ανάπτυξη του µοντέλου.
Σύµφωνα µε την εργασία [2.45], το ρεύµα απαγωγού στην κατάσταση λειτουργίας
ενός poly-TFT εκφράζεται από µια σχέση η οποία αποτελείται από το γινόµενο τριών όρων:
i) Ο πρώτος όρος είναι η τυπική εξίσωση του MOSFET για το ρεύµα λειτουργίας (σε
κατάσταση αγωγής του τρανζίστορ), ii) Ο δεύτερος όρος εκφράζει την επίδραση της
πολυκρυσταλλικής φύσης (κόκκοι, κοκκώδη όρια) στην κίνηση των ελεύθερων φορέων
αγωγής και iii) Ο τρίτος όρος εκφράζει τη µακροσκοπική συνεισφορά φαινοµένων
σκέδασης (π.χ. επιφανειακή τραχύτητα) στην κίνηση των ελεύθερων φορέων. Η σχέση
αυτή είναι της µορφής:
ID =

W
Cox (VG − Vth ) VD
L



όρος που εκφράζει την κλασική εξίσωση
MOSFET στην πιο απλή µορφή

µG

1 + ( µG µGB )( LGB LG ) exp ( qVb kT )

όρος που εκφράζει την επίδραση των κόκκων και
κοκκωδών ορίων (πολυκρυσταλλική φύση)

1
1 + θ (VG − Vth )


όρος που εκφράζει σε πρώτη τάξη
τη συνεισφορά φαινοµένων σκέδασης
(π.χ. επιφανειακή τραχύτητα) στην
υποβάθµιση της ευκινησίας

όπου: µG είναι η ευκινησία των φορέων εντός των κόκκων, µGB: η ευκινησία των φορέων
στις περιοχές των κοκκωδών ορίων, θ: ο συντελεστής µείωσης της ευκινησίας (mobility
attenuation factor) λόγω σκεδάσεων εξαιτίας του κάθετου πεδίου, LGB: το µέσο µήκος των
κοκκωδών ορίων που συναντάει ο ελεύθερος φορέας κατά την κίνησή του από τον ένα
κόκκο στον επόµενο και LG: το µέσο µήκος του κόκκου, δηλαδή η µέση απόσταση που
διανύει ο φορέας σε µια µονοκρυσταλλική (εντός των κόκκων) περιοχή χωρίς να υπόκειται
σε σκεδάσεις λόγω των φραγµών δυναµικού των κοκκωδών ορίων. Παρόµοιες εκφράσεις
για την επίδραση των κόκκων και κοκκωδών ορίων στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά (π.χ.
ευκινησία) των poly-TFTs έχουν βρεθεί και από άλλες ερευνητικές οµάδες.
Η ενεργός ευκινησία (effective mobility) ενός poly-TFT θα είναι συνάρτηση της
ευκινησίας που εξαρτάται από έναν όρο που εκφράζει την επίδραση των κόκκων και
κοκκωδών ορίων για µικρά πεδία που θα καλείται µ0 (low field mobility), και έναν δεύτερο
όρο που εκφράζει τα φαινόµενα σκέδασης στην επιφάνεια του ηµιαγωγού (όπως ακριβώς
και στις τυπικές διατάξεις MOS):
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µeff =

µG

1
1 + ( µG µGB )( LGB LG ) exp ( qVb kT ) 1 + θ (VG − Vth )

µ0

Ο όρος της ευκινησίας µικρών πεδίων µ0 ουσιαστικά είναι η ευκινησία που έχουν οι φορείς
και σε µονοκρυσταλλικά bulk-MOS, η οποία όµως δεν είναι σταθερή µε την πάροδο της
καταπόνησης, καθώς εξαρτάται από τη δηµιουργία παγίδων στη διεπιφάνεια ή µέσα στο
σώµα του οξειδίου σύµφωνα µε τη σχέση [7.10]:

µ0 =

µ00
1 + αΝ t

όπου: µ00 είναι µια σταθερά ευκινησίας εξαρτώµενη µόνο από τη συγκέντρωση νόθευσης,
Nt µπορεί να είναι ανάλογα µε το µηχανισµό καταπόνησης (DAHC ή CHE) αντίστοιχα: i) η
συγκέντρωση των παγίδων που γεννώνται στη διεπιφάνεια (η οποία συµβολίζεται µε Nit και
οι µονάδες µέτρησης είναι σε [eV∏cm-2]), ii) i) η συγκέντρωση των παγιδευµένων φορτίων
στο οξείδιο (η οποία συµβολίζεται µε Nox και οι µονάδες µέτρησης είναι σε [cm-2]), α µια
σταθερά εξαρτώµενη από τη συγκέντρωση νόθευσης, η οποία έχει τέτοιες µονάδες ώστε το
γινόµενο αNt να είναι αδιάστατο. Αν και αυτή η εµπειρική σχέση δεν θα χρησιµοποιηθεί
στην ανάπτυξη του µοντέλου, είναι χρήσιµη γιατί δείχνει ότι η ευκινησία µ0 εξαρτάται από
την έγχυση των φορέων και τις παγίδες που δηµιουργούν.
Ο παρανοµαστής του πρώτου όρου της εξίσωσης της ενεργού ευκινησίας, µπορεί
να αναπτυχθεί µε βάση τη µαθηµατική σχέση:
∞

1 k
1
1
x = 1 + x + x 2 + x3 + 
2!
3!
k =0 k !

ex = ∑

ως προς το ύψος του φραγµού δυναµικού Vb, ως εξής:

µG

1 + a exp ( qVb kT )

=

µG
 qV

1  qV 
1 + a 1 + b +  b  + 
 kT 2!  kT 

2

=

µG
2

qV a  qV 
1+ a + a b +  b  +
kT 2  kT 

όπου:

a = ( µG µGB )( LGB LG ) = ( µG µGB )( nLGB L )
είναι ένας συντελεστής χωρίς διαστάσεις, n είναι ο µέσος αριθµός των κωκκωδών ορίων
(όχι υποχρεωτικά ακέραιος αριθµός) και L είναι το µήκος του καναλιού. Πρέπει να τονιστεί
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ότι στην περίπτωση poly-TFT µεγάλων κόκκων όπως και τα δείγµατα που θα εξεταστούν
(δηλαδή πολύ µικρού αριθµού n στο κανάλι, ή πολύ µικρού λόγου LGB/LG), ο συντελεστής α
θα παίρνει πολύ µικρές τιµές [7.8, 2.45].
Υποθέτοντας µονοενεργειακές παγίδες στα κοκκώδη όρια, ο φραγµός δυναµικού
που επάγουν τα κοκκώδη όρια, εξαρτάται από την τάση πύλης και δίνεται από τη σχέση
(Κεφάλαιο 2):

tsi ( qNtGB )
Vb =
8ε si Cox (VG − Vth )
2

Αντικαθιστώντας την τελευταία σχέση στην εξίσωση της ευκινησίας, προκύπτει:

µG
2

2
2

tsi ( qN tGB )
q
a  q   t si ( qN tGB )
1+ a + a
+ 
 +
 
kT 8ε si Cox (VG − Vth ) 2  kT   8ε si Cox (VG − Vth ) 
2

=

µG
1+ a + a ⋅ c

1
1
1
+ a ⋅ c2
+
2
(VG − Vth ) 2
(VG − Vth )

όπου ο συντελεστής c δίνεται από την εξίσωση:
q tsi ( qN tGB )
c=
[V]
kT 8ε si Cox
2

Για µεγάλες τάσεις πύλης (στην ισχυρή αναστροφή και για τάσεις αρκετά µεγαλύτερες από
την τάση κατωφλίου), η διαφορά VG − Vth (δηλαδή η τάση υπεροδήγησης) γίνεται µεγάλη.
Έτσι, για εφαρµοζόµενες τάσεις πύλης µεγαλύτερες από τις τάσεις πύλης στις οποίες
εµφανίζεται το µέγιστο της διαγωγιµότητας (που συµβολίζεται ως VGS,peak), η τάση
υπεροδήγησης VG − Vth γίνεται µεγάλη (ή εναλλακτικά ο φραγµός δυναµικού των κοκκωδών
ορίων µειώνεται όπως φαίνεται στο Σχήµα 7.2 [7.11]) και έτσι η εξίσωση για την ευκινησία
παίρνει τη µορφή:

µG
1+ a

=

µG

1 + ( µG µGB )( nLGB L )
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Σχήµα 7.2: Μείωση του φραγµού δυναµικού που επάγουν τα κοκκώδη όρια µε την αύξηση της τάσης πύλης.

Όπως προαναφέρθηκε, για poly-TFT µεγάλων κόκκων (λίγων κοκκωδών ορίων, όπως
στην περίπτωση των εξεταζόµενων διατάξεων), ο συντελεστής α γίνεται πολύ µικρός και η
ευκινησία µG γίνεται ίση µε την ευκινησία µ0 εντός των κόκκων (µ0ºµG). Έτσι, το ρεύµα
απαγωγού στην ισχυρή αναστροφή και για poly-TFT µεγάλων κόκκων µπορεί να
περιγραφεί από τη σχέση:
ID =

W
1
Cox (VG − Vth ) VD µ0
L
1 + θ (VG − Vth )

όπου µG είναι η ευκινησία για µικρά πεδία εντός των κόκκων. Η προηγούµενη µαθηµατική
ανάλυση βρίσκεται σε συµφωνία µε το ηµιεµπειρικό µοντέλο που έχει παρουσιαστεί σε
άλλη εργασία [7.13]. Σε αυτή την εργασία [7.13], δείχθηκε ότι στην περιοχή VG > VG , peak οι
ιδιότητες αγωγής των φορέων καθορίζονται από τους µηχανισµούς σκέδασης [3.10] στην
επιφάνεια του ηµιαγωγού και την παρουσία της παρασιτικής αντίστασης [3.10], όπως
ακριβώς και στις τυπικές διατάξεις MOS [2.23, 7.12].
Θεωρώντας ότι το τρανζίστορ στη γραµµική περιοχή λειτουργίας, επιδεικνύει τα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά µιας µη γραµµικής αντίστασης (της οποίας η τιµή εξαρτάται από
την τάση VGS), το ρεύµα του poly-TFT θα είναι ανάλογο του λόγου της τάσης προς την
ισοδύναµη αντίσταση του τρανζίστορ:
I DS =

VDS
V
VDS
1
⇒ Rtot = DS =
=
W
Rtot
I DS C W V µ V − V
Cox µeff (VGS − Vth )
ox
DS eff ( GS
th )
L
L
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Η ισοδύναµη αντίσταση του µη κατεστραµµένου (non-defective, nd) τµήµατος του καναλιού
και η παράγωγός της ως προς την τάση πύλης θα είναι:
Rnd =

 ∂µeff ,nd
∂R
∂Qnd 
L − ∆L
L − ∆L
⇒ nd = −
Qnd + µeff , nd

2 
∂VGS
∂VGS 
CoxW µeff ,nd (VGS − Vth ,nd )
W  µeff , nd Qnd   ∂VGS

Η ισοδύναµη αντίσταση του κατεστραµµένου (defective, d) τµήµατος του καναλιού και η
παράγωγός της ως προς την τάση πύλης θα είναι:
Rd =

 ∂µeff , d
∂Rd
∂Qd 
∆L
∆L
⇒
=−
Qd + µeff ,d

2 
∂VGS
∂VGS 
CoxW µeff ,d (VGS − Vth , d )
W  µeff , d Qd   ∂VGS

Η παράγωγος του ρεύµατος ως προς την τάση πύλης καθορίζει τη διαγωγιµότητα:
gm =

∂I DS
∂VGS

VDS = const .

Αντικαθιστώντας τις προηγούµενες εξισώσεις στην τελευταία, η διαγωγιµότητα γίνεται:
g m = VDS

gm = −

∂ (1 Rtot )
∂VGS

=−
VDS = const .

VDS

( Rs + Rnd + Rd )

2

 ∂Rnd ∂Rd 
+

⇒
 ∂VGS ∂VGS 


 ∂µeff , nd
L − ∆L
−
Qnd
2
2 
( Rs + Rnd + Rd )  W  µeff ,nd Qnd   ∂VGS
 ∂µeff ,d
∂Qd
∆L
−
Qd + µeff , d
2 
∂VGS
W  µeff , d Qd   ∂VGS
VDS

+ µeff , nd

∂Qnd
∂VGS


−






Το φορτίο αναστροφής ανά µονάδα επιφανείας για το κάθε τµήµα του καναλιού, δηλαδή
για κάθε µία περιοχή (defective, non-defective), σχετίζεται µε την τάση κατωφλίου
σύµφωνα µε τις ακόλουθες σχέσεις:
Qd ≈ Cox (VGS − Vth ,d )
Qnd ≈ Cox (VGS − Vth, nd )

Η παραδοχή που γίνεται είναι ότι το µοντέλο προβλέπει τη µέγιστη τιµή της τάσης
κατωφλίου δύο διατάξεων που συνδέονται σε σειρά στο κυκλωµατικό ισοδύναµο, όπως
είναι αναµενόµενο για δύο διατάξεις που συνδέονται σε σειρά. Αυτή η παραδοχή υπονοεί
ότι αν η υποβάθµιση είναι οµοιόµορφη, η συνολική τάση κατωφλίου θα είναι ίση για τις δύο
περιοχές (κατεστραµµένη και µη κατεστραµµένη περιοχή), ενώ αν η υποβάθµιση δεν είναι
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οµοιόµορφη (περισσότερο ή λιγότερο εκτεταµένη κατά µήκος του καναλιού), η τάση
κατωφλίου όλης της διάταξης η οποία προβλέπεται είναι η τάση κατωφλίου του τρανζίστορ
µε την κατεστραµµένη περιοχή. Αυτό έρχεται σε συµφωνία µε το γεγονός ότι η τάση
κατωφλίου, σαν παράµετρος, εκφράζει την τιµή της τάσης πύλης η οποία απαιτείται για να
θεωρηθεί ότι η επιφάνεια του ηµιαγωγού βρίσκεται σε αναστροφή και απεικονίζει την
ελάχιστη συγκέντρωση των ελεύθερων φορέων για να επιτευχθεί αυτό και όχι µε ποιό
τρόπο οι ελεύθεροι φορείς κινούνται µεταξύ πηγής και απαγωγού.
Η ζηµιά η οποία συµβαίνει στο κατεστραµµένο τµήµα του καναλιού, λόγω δράσης
θερµών φορέων, αντανακλάται και σε δύο ακόµα παραµέτρους του µοντέλου (εκτός από
την τάση κατωφλίου): i) το µήκος της κατεστραµµένης περιοχής ∆L, που είναι ανάλογο µε
τη γένεση διεπιφανειακών καταστάσεων ή παγίδων µέσα στο οξείδιο, ii) τη µέση ευκινησία
των φορέων που αντιστοιχεί στην κατεστραµµένη περιοχή του καναλιού και η οποία
εξαρτάται από την πυκνότητα των ατελειών στη διεπιφάνεια ή στο σώµα του οξειδίου λόγω
δράσης θερµών φορέων. Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι το µοντέλο δεν απαιτεί ότι η
ευκινησία της µη κατεστραµµένης περιοχής πρέπει να είναι σταθερή, καθώς µπορεί να
µεταβάλλεται λόγω άλλων φαινοµένων (π.χ. αυτοθέρµανσης), όπως θα φανεί και κατά την
εφαρµογή του µοντέλου στα πειραµατικά δεδοµένα.
Η ενεργός ευκινησία που αντιστοιχεί στην κατεστραµµένη και στη µη κατεστραµµένη
περιοχή του καναλιού εκφράζεται αντίστοιχα από τις σχέσεις:

µeff ,d =

µeff ,nd =

µ0 d

1 + θ d (VGS − Vth, d )

µ0 nd

1 + θ nd (VGS − Vth, nd )

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις της ευκινησίας, του φορτίου και τις παραγώγους του φορτίου
ανά µονάδα επιφανείας για τις δύο περιοχές:
∂Qd ∂Qnd
=
= Cox
∂VGS ∂VGS

προκύπτει:
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 ∂µeff , nd

L − ∆L

−
gm = −
Qnd + µeff , nd Cox  −
2
2 
( Rs + Rnd + Rd )  W  µeff ,nd Qnd   ∂VGS

 ∂µeff , d

∆L
−
Qd + µeff , d Cox  ⇒
2 
W  µeff , d Qd   ∂VGS

VDS


 ∂µeff ,nd

 ∂µeff ,d

VDS 
L − ∆L
∆L
gm = 2
Qnd + µeff ,nd Cox  +
Qd + µeff , d Cox   ⇒
2 
2 
Rtot W  µ
V
V
∂
∂

GS
 W  µeff ,d Qd  
GS
 
  eff , nd Qnd  



2
VDS
− µ0 ndθ nd
µ0 nd
L − ∆L



−
+
gm =
C
V
V
C
ox ( GS
th , nd )
ox +
2
2
2 

VDS Rtot
1 + θ nd (VGS − Vth, nd )
 µeff , nd Qnd   1 + θ nd (VGS − Vth ,nd ) 
W






− µ0 dθ d
µ0 d


+
Cox (VGS − Vth, d ) +
Cox  ⇒
2
2

 
1 + θ d (VGS − Vth, d )
W  µeff , d Qd   1 + θ d (VGS − Vth , d ) 

 

 − µ θ C (V − V ) + µ C 1 + θ (V − V )  
2
VDS
L − ∆L
th , nd
0 nd ox 
nd
GS
th , nd 

 0 nd nd ox GS
+
gm =
2
2
2 


VDS Rtot W  µ


Q  
1 + θ nd (VGS − Vth ,nd ) 

  eff , nd nd  
 − µ θ C (V − V ) + C µ 1 + θ (V − V )   
∆L
th , d
ox 0 d 
d
GS
th , d   
 0 d d ox GS
+
⇒
2
2

 
1 + θ d (VGS − Vth, d ) 
W  µeff , d Qd  



 
∆L



2
VDS
µ0 nd Cox
Cox µ0 d
L − ∆L
∆L

⇒
+
2
2
2
2
2
W  µ
VDS Rtot
Q  1 + θ nd (VGS − Vth,nd )  W  µeff , d Qd  1 + θ d (VGS − Vth ,d )  
  eff , nd nd  



2
VDS
µ02nd Cox
Cox µ 02d
L − ∆L
∆L

⇒
gm =
+
2
2
2
2
2
W µ  µ
VDS Rtot
 
 W µ0 d  µeff , d Qd  1 + θ d (VGS − Vth ,d )  
0 nd  eff , nd Qnd  1 + θ nd (VGS − Vth , nd ) 

 

gm =

gm =


2 
I DS
∆L
L − ∆L
2
2


µ
C
+
µ
C
eff , nd ox
eff , d ox ⇒
2
2

VDS W µ  µ



µ
µ
Q
W
Q
0 nd  eff , nd nd 
0 d  eff , d d 


2

I  L − ∆L
∆L
g m = DS 
Cox +
Cox  ⇒
2
2
VDS W µ0 nd Qnd
W µ0 d Qd
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gm =



∆L
L − ∆L


+
C
C
ox
ox ⇒
2
2
2
W µ0 nd Cox2 (VGS − Vth, nd )

W µ0 d Cox (VGS − Vth, d )



I2 
L − ∆L
∆L

+
g m = DS 
VDS Cox W µ0 nd (VGS − Vth, nd )2 W µ0 d (VGS − Vth, d )2 



2
I DS
VDS

Τελικά, βρίσκεται η συνάρτηση που προβλέπει το µοντέλο µε βάση την οποία θα γίνει η
προσαρµογή (fitting):


g mVDS Cox 
L
∆L
∆L


=
−
+
2
2
2
2
I DS
W µ0,nd (VGS − Vth,nd ) W µ0,nd (VGS − Vth,nd ) W µ0 d (VGS − Vth, d ) 


Στην τελευταία σχέση, οι όροι στο αριστερό µέλος καθορίζονται απευθείας από τα
µετρούµενα (πειραµατικά) µεγέθη. Οι όροι στο δεξί µέλος της εξίσωσης αποτελούν τη
συνάρτηση προσαρµογής, η οποία περιέχει τις παραµέτρους του µοντέλου, όπως
προαναφέρθηκαν. Με τη διαδικασία προσαρµογής της εξίσωσης του µοντέλου µε τα
πειραµατικά δεδοµένα, που αντιστοιχίζονται στην περιοχή τάσεων πύλης VGS > VGS,peak,
βρίσκονται οι µέσες τιµές των παραµέτρων που προβλέπει το µοντέλο.

§7.1.1. Εφαρµογή του µοντέλου για την πρόβλεψη της υποβάθµισης των χαρακτηριστικών
µε παράµετρο το εύρος καναλιού και υπό διαφορετικές συνθήκες καταπόνησης.

Το αναπτυγµένο µοντέλο εφαρµόστηκε στις διατάξεις B2005, Υ προσανατολισµού,
µε µήκη καναλιού L = 0.8 µm και διαφορετικά εύρη: W = 8, 16, 32 και 100 µm. Τα δεδοµένα
και οι παράµετροι που εξάγονται [7.8] συγκρίνονται µε τα πειραµατικά δεδοµένα και µε την
ποιοτική ερµηνεία των αποτελεσµάτων της καταπόνησης διατάξεων µε διαφορετικά εύρη
καναλιού και υπό διαφορετικές συνθήκες, όπως αναλύθηκαν ποιοτικά στο Κεφάλαιο 4.
Τα Σχήµατα 7.3 και 7.4 δείχνουν τις τάσεις κατωφλίου όπως έχουν εξαχθεί από τα
πειραµατικά δεοµένα (από τις µετρήσεις των χαρακτηριστικών ρεύµατος µεταφοράς) και
όπως προβλέπονται από το µοντέλο αντίστοιχα για τις συνθήκες VGS,stress = VDS,stress και
VGS,stress = Vth και για τις διατάξεις µε διαφορετικά εύρη καναλιού. Είναι εµφανές και από τα
δύο Σχήµατα ότι το µοντέλο επιτυγχάνει µε ικανοποιητική ακρίβεια την πρόβλεψη της
εξέλιξης της µεταβολής της τάσης κατωφλίου µε το χρόνο καταπόνησης και έρχεται σε
συµφωνία µε τα πειραµατικά δεδοµένα. Οι µόνες τιµές του µοντέλου που παρουσιάζουν
απόκλιση από τις τιµές εξαγωγής της τάσης κατωφλίου, είναι για τις δύο πρώτες χρονικές
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στιγµές καταπόνησης VGS,stress = VDS,stress για την περίπτωση της διάταξης µε W = 100 µm
(Σχήµα 7.4). Πιθανότατα, αυτή η διαφορά οφείλεται στην απότοµη ενεργοποίηση του
παρασιτικού τρανζίστορ (Κεφάλαιο 4) λόγω των φαινοµένων αυτοθέρµανσης τα οποία
µεταφέρουν όλα τα ιόντα υδρογόνου προς τη διεπιφάνεια πιο γρήγορα από το χρόνο
καταπόνησης των 20 sec (δηλαδή την πρώτη µέτρηση).
Stress condition: VGS,stress=VDS,stress
0.8

0.6

Width [µm] Measurement
8
16
32
100

Model

∆Vth [V]

0.4

0.2

0.0

-0.2

-0.4

1

10

100

1000

10000

100000

Stress time [s]

Σχήµα 7.3: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου για διατάξεις µε διάφορα εύρη καναλιού (W = 8, 16, 32 και 100 µm)
και κοινού µήκους (L = 0.8 µm). Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = VDS,stress. Εξαγόµενη τάση κατωφλίου µε τη
µέθοδο γραµµικής εξαγωγής (διακεκοµµένες γραµµές και ανοιχτά σύµβολα) και προβλεπόµενη από το µοντέλο
(συνεχόµενες γραµµές και πλήρη σύµβολα).
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Stress condition: VGS,stress=Vth
Width [µm]
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Σχήµα 7.4: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου για διατάξεις µε διάφορα εύρη καναλιού (W = 8, 16, 32 και 100 µm)
και κοινού µήκους (L = 0.8 µm). Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = Vth. Εξαγόµενη τάση κατωφλίου µε τη µέθοδο
γραµµικής εξαγωγής (διακεκοµµένες γραµµές και ανοιχτά σύµβολα) και προβλεπόµενη από το µοντέλο
(συνεχόµενες γραµµές και πλήρη σύµβολα).

Από το Σχήµα 7.4, φαίνεται ότι και για αυτή την τεχνολογία, η συνθήκη VGS,stress = Vth
επιφέρει θετική ολίσθηση της τάσης κατωφλίου για τις διατάξεις µε W = 8, 16 και 32 µm,
λόγω της δηµιουργίας διεπιφανειακών καταστάσεων από θερµές οπές, σηµαντικότερη για
τις διατάξεις µικρότερου εύρους όπως και για τις διατάξεις της τεχνολογίας B2006 οι οποίες
είχαν καταπονηθεί στην ίδια συνθήκη. Πρέπει να σηµειωθεί ότι παρά το γεγονός ότι στην
τεχνολογία B2006 στο κανάλι δεν υπήρχαν σκληρά κοκκώδη όρια, όπως στην τεχνολογία
Β2005, οι µεταβολές της τάσης κατωφλίου µοιάζουν µε αυτές της τεχνολογίας B2005, το
οποίο δείχνει ότι η ζηµιά της καταπόνησης συσχετίζεται κυρίως µε τη διεπιφάνεια και το
οξείδιο και λιγότερο µε τη δηµιουργία ατελειών στο υµένιο, τουλάχιστον στις συνθήκες στις
οποίες η έγχυση των θερµών φορέων είναι έντονη. Είναι σηµαντικό να παρατηρηθεί ότι η
διάταξη µε εύρος καναλιού W = 100 µm που έχει υποστεί καταπόνηση στη συνθήκη
VGS,stress = Vth, δείχνει την ίδια συµπεριφορά µε τις διατάξεις που έχουν υποστεί
καταπόνηση VGS,stress = VDS,stress, που είναι η αρχική απότοµη κάθοδος (και µάλιστα µέχρι
περίπου τα ίδια επίπεδα τάσης Vsub, η οποία δε φαίνεται στο Σχήµα 7.4) και στη συνέχεια
άνοδος της τάσης κατωφλίου. Επειδή τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης εξαρτώνται από το
ρεύµα καταπόνησης, η παρουσία τους ενδέχεται να είναι έντονη ακόµα και στη συνθήκη
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VGS,stress = Vth για τις διατάξεις που η γεωµετρία τους επιτρέπει την ανάπτυξη µεγάλων
ρευµάτων και την εµφάνιση του φαινοµένου Joule, δηλαδή στη περίπτωση αυτή των
δειγµάτων µε W = 100 µm.
Επιπλέον, η τάση κατωφλίου και για τις δύο συνθήκες καταπόνησης (VGS,stress =
VDS,stress και VGS,stress = Vth) εξήχθηκε πειραµατικά µε βάση και τη µέθοδο της παραγώγου
της διαγωγιµότητας. Η µέθοδος αυτή δεν επηρεάζεται από την ύπαρξη, ή δηµιουργία λόγω
καταπόνησης, σειριακών αντιστάσεων Rd, σε αντίθεση µε τη µέθοδο γραµµικής εξαγωγής
(linear extrapolation). Η τιµή της τάσης κατωφλίου σε αυτή τη µέθοδο καθορίζεται από τα
φορτία που βρίσκονται µέσα στο οξείδιο. Βρέθηκε ότι στην περίπτωση VGS,stress = VDS,stress
οι δύο µέθοδοι εξαγωγής και η πρόβλεψη του µοντέλου βρίσκουν τις ίδιες µεταβολές
µεταξύ τους. Αυτό είναι απόδειξη ότι ο µηχανισµός καταπόνησης είναι κυρίως η παγίδευση
θερµών ηλεκτρονίων µέσα στο οξείδιο πύλης, και άρα σε αυτή τη συνθήκη το µήκος της
κατεστραµµένης περιοχής ∆L που θα εκτιµηθεί από το µοντέλο θα πρέπει να ερµηνευθεί
ως η περιοχή του οξειδίου (το µήκος πάνω από το κανάλι) στην οποία έχει γίνει η
σηµαντικότερη παγίδευση φορέων. Στην περίπτωση της συνθήκης VGS,stress = Vth, µόνο η
µέθοδος της γραµµικής εξαγωγής και η πρόβλεψη του µοντέλου δίνουν τιµές µε µικρή
απόκλιση, ενώ η µέθοδος της παραγώγου της διαγωγιµότητας δίνει ασήµαντες ολισθήσεις
της τάσης κατωφλίου κατά την πάροδο του χρόνου καταπόνησης. Αυτή η αναντιστοιχία
είναι απόδειξη ότι οι θετικές µεταβολές των τάσεων κατωφλίου προέρχονται από τη
δηµιουργία µιας περιοχής διαφορετικής ηλεκτρικής αντίστασης σειριακά στην αρχική
διάταξη, κυρίως λόγω δηµιουργίας διεπιφανειακών καταστάσεων από θερµές οπές. Το
µήκος της περιοχής ∆L που θα εκτιµηθεί από το µοντέλο θα πρέπει να ερµηνευθεί ως η
περιοχή της διεπιφάνειας Si/SiO2 στην οποία έχουν δηµιουργηθεί παγίδες λόγω της
δράσης των θερµών φορέων.
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∆L/L0, Dedective region (%)

Stress condition: VGS,stress=VDS,stress [V]

10

Device width [µm]:
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Σχήµα 7.5: Ποσοστιαία (%) µεταβολή (αύξηση) του µήκους της κατεστραµµένης περιοχής µε την πάροδο του
χρόνου καταπόνησης, προβλεπόµενη από το µοντέλο για διατάξεις µε διάφορα εύρη καναλιού (W = 8, 16, 32 και
100 µm) και κοινού µήκους (L = 0.8 µm). Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = VDS,stress.

Στο Σχήµα 7.5, δείχνονται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του µήκους ∆L της
περιοχής που έχει υποστεί καταστροφή λόγω δράσης θερµών φορέων για τη συνθήκη
καταπόνησης VGS,stress = VDS,stress. Είναι φανερό ότι το µήκος της κατεστραµµένης περιοχής
∆L εκτείνεται πιο αργά από τον απαγωγό προς την πηγή για διατάξεις µε µικρότερο εύρος
καναλιού, µε χρονική εξάρτηση η οποία υπακούει σε ένα νόµο της µορφής: ∆L ∂ tn µε 0.16
§n § 0.26. Η διάταξη µε W = 100 µm υπακούει ένα νόµο κόρου. Αυτό συµφωνεί και µε την
ανάλυση των πειραµατικών δεδοµένων (Κεφάλαιο 4) και µε τη διαπίστωση ότι διατάξεις µε
µεγαλύτερα εύρη καναλιού καταπονούνται γρηγορότερα στη συνθήκη αυτή. Η ποσοστιαία
µεταβολή της έκτασης της κατεστραµµένης περιοχής δίνει λογικές τιµές.
Στο Σχήµα 7.6 δείχνονται τα αποτελέσµατα της εκτίµησης του µήκους ∆L της
περιοχής που έχει υποστεί καταστροφή λόγω δράσης θερµών φορέων για τη συνθήκη
καταπόνησης VGS,stress = Vth. Αντίθετα µε τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress, το µήκος της
κατεστραµµένης περιοχής ∆L που εκτιµάται από το µοντέλο εξαπλώνεται πιο αργά από
τον απαγωγό προς την πηγή για διατάξεις µε σταδιακά µεγαλύτερο εύρος καναλιού, µε
χρονική εξάρτηση η οποία υπακούει σε ένα νόµο της µορφής: ∆L ∂ tn. Η κλίση της
µεταβολής είναι περίπου ίδια για όλες τις διατάξεις σε κλίµακα log-log (0.1 § n § 0.15), ενώ
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η ένταση του µηχανισµού δεν είναι, όπου η ένταση είναι το Α του νόµου ∆L = Αtn). Η
ποσοστιαία µεταβολή της έκτασης της κατεστραµµένης περιοχής δίνει λογικές τιµές και
µάλιστα µικρότερες από τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress (χωρίς αυτές οι τιµές να είναι
συγκρίσιµες, αφού δείχνουν διαφορετικούς µηχανισµούς), δείχνοντας ότι η ζηµιά είναι
χωρικά εντοπισµένη (κατά τη διάρκεια της καταπόνησης) και στις δύο συνθήκες, αλλά
περισσότερο περισσότερο εκτεταµένη κατά µήκος της κίνησης των φορέων στην
περίπτωση VGS,stress = VDS,stress. Η πρόβλεψη που δίνει το µοντέλο για τη διάταξη W = 100
µm συµφωνεί µε τη σταδιακά µικρότερη ένταση καταπόνησης για τα δείγµατα µε µικρότερα
εύρη στη συνθήκη αυτή, και δικαιολογείται αν υποτεθεί ότι οι θερµές οπές απωθούνται από
τα ιόντα υδρογόνου τα οποία έχουν µετακινηθεί προς στη διεπιφάνεια λόγω φαινοµένων
αυτοθέρµανσης µόνο στη διάταξη αυτή, λόγω των µεγάλων ρευµάτων που αναπτύσσονται
(Ι~W). Αυτό συµφωνεί και µε την ανάλυση των πειραµατικών δεδοµένων (Κεφάλαιο 4) και
µε τη διαπίστωση ότι διατάξεις µε µικρότερα εύρη καναλιού καταπονούνται γρηγορότερα
στη συνθήκη αυτή.

Σχήµα 7.6: Ποσοστιαία (%) µεταβολή (αύξηση) του µήκους της κατεστραµµένης περιοχής µε την πάροδο του
χρόνου καταπόνησης, προβλεπόµενη από το µοντέλο για διατάξεις µε διάφορα εύρη καναλιού (W = 8, 16, 32 και
100 µm) και κοινού µήκους (L = 0.8 µm). Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = Vth.

Εξετάζοντας την ευκινησία µ0 των ελεύθερων φορέων αγωγής σε κάθε περιοχή την
οποία προβλέπει το µοντέλο, µπορούν να εξαχθούν συµπεράσµατα για την ζηµιά που
προκαλούν οι θερµοί φορείς και τις ηλεκτρικές ιδιότητες που αποκτά κάθε ένα από τα δύο
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τµήµατα της διάταξης κατά τη διάρκεια της καταπόνησης. Με την εφαρµογή του µοντέλου,
βρίσκονται οι µέσες τιµές της ευκινησίας µ0,nd και µ0,d (αντίστοιχα για τις δύο περιοχές),
καθώς οι τιµές της ευκινησίας κανονικά εξαρτώνται από την τάση πύλης.
Για τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress και για τις τρεις γεωµετρίες (W = 8, 16, 32 µm) η
ευκινησία µ0,nd που αντιστοιχεί στη µη κατεστραµµένη περιοχή παρουσιάζει µια ποσοστιαία
άνοδο, σταδιακά µεγαλύτερη για τα δείγµατα µε µεγαλύτερα εύρη. Στον Πίνακα 7.1
φαίνονται οι ποσοστιαίες αυξήσεις για τρεις χρονικές στιγµές καταπόνησης. Αυτή η
απροσδόκητη συµπεριφορά (δηλαδή η αύξηση της ευκινησίας της µη κατεστραµµένης
περιοχής και στη συνέχεια η τάση της να σταθεροποιείται) αποδόθηκε στη µετακίνηση των
ιόντων υδρογόνου και θετικών ιόντων προς τη διεπιφάνεια Si/SiO2 λόγω των φαινοµένων
αυτοθέρµανσης. Παρόµοιες παρατηρήσεις ως προς τη συµπεριφορά της µετρούµενης
ευκινησίας πεδίου (αρχική άνοδος και στη συνέχεια κόρος) έχουν αναφερθεί και στην
εργασία [4.18]. Και σε αυτή την εργασία οι παρατηρήσεις συµπίπτουν για τη συµπεριφορά
της ευκινησίας, η οποία επίσης αποδόθηκε στα φαινόµενα αυτοθέρµανσης. Ωστόσο, η
άνοδος της ευκινησίας εξηγήθηκε µε διαφορετικό τρόπο (µε σπάσιµο των δεσµών του Si
λόγω θέρµανσης) και για µη καταπονηµένες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, οι µεταβολές
της ευκινησίας µ0,nd της µη κατεστραµµένης (από θερµούς φορείς) περιοχής µιας διάταξης
µπορούν να θεωρηθούν ως οι µεταβολές της ευκινησίας µιας µη καταπονηµένης διάταξης
µήκους L-∆L που προέρχονται από τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης. Για τη διάταξη µε W =
100 µm παρατηρείται µια απότοµη αρχική πτώση (~ -64% - 71 %) και µετά η ευκινησία
µ0,nd παραµένει περίπου σταθερή. Σε ότι αφορά την ευκινησία µ0,d της κατεστραµµένης
περιοχής για την ίδια συνθήκη καταπόνησης, η εφαρµογή του µοντέλου δείχνει µια κοινή
συµπεριφορά για όλες τις διατάξεις, που είναι µια συνεχόµενη µείωση πιο έντονη για
διατάξεις µε µεγαλύτερα εύρη (Σχήµα 7.7). Επειδή η συνθήκη για την έναυση του
µηχανισµού έγχυσης θερµών ηλεκτρονίων ικανοποιείται απότοµα, το µοντέλο αποτυγχάνει
αρχικά στην πρόβλεψη της µείωσης της τάσης κατωφλίου και προβλέπει µια απευθείας
µείωση της ευκινησίας µ0,nd εξαιτίας της έναυσης του µηχανισµού έγχυσης ηλεκτρονίων.
Παρατηρώντας την ευκινησία µ0,d της κατεστραµµένης περιοχής όλων των δειγµάτων, η
προβλεπόµενη µείωση φαίνεται σταδιακά µεγαλύτερη για τις διατάξεις µε µεγαλύτερα εύρη.
Αυτό είναι αναµενόµενο λόγω του εντονότερου µηχανισµού έγχυσης ηλεκτρονίων στις
διατάξεις µε µεγαλύτερο εύρος.
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Εύρος καναλιού [µm]
Χρόνος καταπόνησης [s]

8

16

32

100

tstress = 7200

14

83

93

-64

tstress = 18000

29

82

95

-69

tstress = 28800

32

83

96

-71

Πίνακας 7.1: Ποσοστιαία µεταβολή (%) της ευκινησίας µ0,nd της µη κατεστραµµένης περιοχής η οποία
προβλέπεται από το µοντέλο. Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = VDS,stress. (Σηµείωση: (-) αναφέρεται στη
µείωση και το (+) στην αύξηση).

Σχήµα 7.7: Ποσοστιαία (%) µεταβολή της ευκινησίας των φορέων στο κατεστραµµένο τµήµα του καναλιού µε
την πάροδο του χρόνου καταπόνησης, προβλεπόµενη από το µοντέλο για διατάξεις µε διάφορα εύρη καναλιού (W
= 8, 16, 32 και 100 µm) και κοινού µήκους (L = 0.8 µm). Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = VDS,stress.

Για τη συνθήκη καταπόνησης VGS,stress = Vth, η ευκινησία µ0,nd της µη καταπονηµένης
περιοχής παραµένει σχεδόν σταθερή µε πολύ µικρές αυξήσεις ~ +1-4% στις διατάξεις µε
W= 8, 16 και 32 µm. Αυτές οι µικρές ποσοστιαίες µεταβολές σηµαίνουν ότι η µη
καταπονηµένη περιοχή λίγο αλληλεπιδρά µε την καταπονηµένη, δείχνοντας ότι η
σχηµατιζόµενη περιοχή καταπόνησης είναι µικρή στη συνθήκη VGS,stress = Vth. Για τη
διάταξη µε W = 100 µm, παρουσιάζεται µια απότοµη πτώση ~-40% για την ευκινησία και
µετά φτάνει σε κόρο αυτή η πτώση. Η συµπεριφορά αυτή είναι ίδια µε του δείγµατος της
ίδιας γεωµετρίας που υποβλήθηκε σε συνθήκες καταπόνησης VGS,stress = VDS,stress. Ωστόσο,
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στη συνθήκη VGS,stress = Vth η πτώση της ευκινησίας είναι µικρότερη, επειδή τα φαινόµενα
αυτοθέρµανσης είναι λιγότερο έντονα σε σχέση µε τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress, αφού
για µικρότερες τάσεις πύλης και µε την ίδια τάση απαγωγού το ρεύµα κόρου για διατάξεις
της ίδιας γεωµετρίας θα είναι µικρότερο. Σε ότι αφορά την καταπονηµένη περιοχή, η
εφαρµογή του µοντέλου έδειξε µια έντονη πτώση (> ~ -10%) της ευκινησίας µ0,d, σταδιακά
µεγαλύτερη για διατάξεις στενότερου καναλιού, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 7.8. Αυτή η
κλιµακούµενη µείωση της ευκινησίας µπορεί να αποδοθεί στο µηχανισµό DAHC, κατά τον
οποίο εγχέονται οπές στο άκρο άκρο του καναλιού κοντά στον απαγωγό (όπως
διαπιστώθηκε και από την παράµετρο ∆L), δηµιουργώντας διεπιφανειακές καταστάσεις οι
οποίες µειώνουν την ευκινησία των ελεύθερων φορέων αγωγής (ή ισοδύναµα τη µέγιστη
διαγωγιµότητα της διάταξης).

Σχήµα 7.8: Ποσοστιαία (%) µεταβολή της ευκινησίας των φορέων στο κατεστραµµένο τµήµα του καναλιού µε
την πάροδο του χρόνου καταπόνησης, προβλεπόµενη από το µοντέλο για διατάξεις µε διάφορα εύρη καναλιού
(W= 8, 16, 32 και 100 µm) και κοινού µήκους (L= 0.8 µm). Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = Vth.

Από το διάγραµµα της µεταβολής της τάσης κατωφλίου ∆Vth σε σχέση µε την
ποσοστιαία αύξηση της διαγωγιµότητας |∆Gm,max/Gm,0|, όπως φαίνετα στο Σχήµα 7.9
ενδεικτικά για τις διατάξεις µε W = 16 και 32 µm καταπονηµένες στις συνθήκες VGS,stress =
Vth και VGS,stress = VDS,stress (στη δεύτερη συνθήκη η άνοδος αναφέρεται στη διαφορά της
τάσης κατωφλίου και στην ποσοστιαία άνοδο της µέγιστης διαγωγιµότητας σε σχέση µε το
χρονικό σηµείο έναυσης του µηχανισµού έγχυσης CHE), παρατηρείται ότι υπάρχει ένας
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κοινός µηχανισµός υποβάθµισης για την ίδια συνθήκη καταπόνησης και για διατάξεις
διαφορετικού εύρους καναλιού.

Σχήµα 7.9: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου συναρτήσει της ποσοστιαίας (%) µεταβολής της µέγιστης
διαγωγιµότητας για διατάξεις µε διάφορα εύρη καναλιού (W = 8, 16, 32 και 100 µm) και κοινού µήκους (L = 0.8
µm). Συνθήκες καταπόνησης: VGS,stress = VDS,stress , VGS,stress = Vth που αντιστοιχούν στους δύο κύριους µηχανισµούς
υποβάθµισης λόγω δράσης θερµών φορέων (CHE και DAHC αντίστοιχα).

Για τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress, µεγαλύτερες ολισθήσεις ∆Vth παρατηρούνται για
την ίδια ποσοστιαία µεταβολή |∆Gm,max/Gm,0| συγκριτικά µε τη συνθήκη VGS,stress = Vth. Αυτό
σηµαίνει ότι η συνθήκη VGS,stress = VDS,stress (µηχανισµός CHE) ευνοεί την παγίδευση
φορτίου στο οξείδιο. Επιπλέον, δεν υπάρχει µια και µοναδική γραµµική σχέση κλίσηςº1
µεταξύ των µεταβολών της τάσης κατωφλίου και της µέγιστης διαγωγιµότητας στη συνθήκη
VGS,stress = VDS,stress, υποδηλώνοντας ότι: i) η οµοιόµορφη καταπόνηση (καταστροφή) των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών δεν µπορεί να υποστηριχθεί και το µοντέλο οµοιόµορφης
ζηµιάς δεν µπορεί να εφαρµοστεί [4.25], ii) η έκταση της ζηµιάς επηρεάζεται από το εύρος
του καναλιού και δεν κανονικοποιείται µε αυτό, αφού για δύο διαφορετικά εύρη και από τη
στιγµή της έναυσης του µηχανισµού CHE οι καµπύλες ∆Vth vs |∆Gm,max/Gm,0| δεν
συµπίπτουν, παρόλα αυτά επιδεικνύουν την ίδια συµπεριφορά που είναι κυρίαρχα η
µεταβολή του ∆Vth, iii) επειδή η κλίση είναι µεγαλύτερη από 1, ευνοείται όπως άλλωστε
προαναφέρθηκε η παγίδευση φορτίου στο οξείδιο.
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Αντίθετα, στη συνθήκη VGS,stress = Vth (και από το αντίστοιχο διάγραµµα ∆Vth
συναρτήσει του |∆Gm,max/Gm,0| του Κεφαλαίου 4), φαίνεται ότι όλα τα πειραµατικά δεδοµένα
συµπίπτουν στην ίδια καµπύλη ∆Vth vs |∆Gm,max/Gm,0|, δηλαδή παρατηρείται ότι υπάρχει
ένας κοινός µηχανισµός υποβάθµισης για την ίδια συνθήκη και για διατάξεις διαφορετικού
εύρους καναλιού, ο οποίος εξαρτάται µόνο από τις σχετικές τιµές των ∆Vth και
|∆Gm,max/Gm,0| και όχι από το χρόνο καταπόνησης. Η µικρή κλίση του διαγράµµατος δείχνει
ότι: i) στη συνθήκη αυτή η έκταση της ζηµιάς είναι πολύ περιορισµένη και, επειδή η κλίση
είναι πολύ µικρότερη από 1, ευνοείται η δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων, ii) η
έκταση της ζηµιάς (η δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων) κανονικοποιείται
ικανοποιητικά µε το εύρος. Έτσι, από το διάγραµµα ∆Vth συναρτήσει του |∆Gm,max/Gm,0|,
επιβεβαιώνονται τόσο οι υποθέσεις (όπως της µη οµοιόµορφης ζηµιάς) όσο και τα
συµπεράσµατα (κοινός µηχανισµός καταπόνησης για τα διαφορετικά εύρη, διαφορετική
χωρική επέκταση και διαφορετικός τύπος ζηµιάς στις δύο συνθήκες) της µοντελοποίησης.
Έτσι, τόσο από τα πειραµατικά αποτελέσµατα του Κεφαλαίου 4 και την ανάλυσή τους
όσο και από τη µοντελοποίηση και εύρεση των ηλεκτρικών παραµέτρων κατά τη διάρκεια
της καταπόνησης, µπορεί να εξαχθεί το συµπέρασµα ότι το εύρος καναλιού επηρεάζει την
ένταση και το χωρικό εντοπισµό της ζηµιάς και όχι το µηχανισµό της ζηµιάς. Η υποβάθµιση
των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών συµβαίνει πιο γρήγορα: i) για τις διατάξεις µε µεγαλύτερο
εύρος καναλιού στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress, ii) για τις διατάξεις µε µικρότερο εύρος
καναλιού στη συνθήκη VGS,stress = Vth.
Η εξέλιξη της παραµέτρου ∆L του µοντέλου µε το χρόνο καταπόνησης, η οποία δείχνει
την επέκταση της καταπονηµένης περιοχής από τον απαγωγό προς την πηγή, συµφωνεί
µε τα πειραµατικά δεδοµένα: i) ∆LÆ για WÆ όταν ο κυρίαρχος µηχανισµός καταπόνησης
είναι ο CHE (συνθήκη VGS,stress = VDS,stress) και ii) ∆LÆ για W∞ όταν ο κυρίαρχος µηχανισµός
καταπόνησης είναι ο DAHC (περιοχή Vth ≤ VGS,stress ≤ VDS,stress /2, µε την χειρότερη συνθήκη
VGS,stress = Vth). Συγκρίνοντας τα µήκη των καταπονηµένων περιοχών ∆L όπως εξήχθησαν
από το µοντέλο για τις δύο συνθήκες (µηχανισµούς), στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress
(µηχανισµός CHE) βρέθηκαν µεγαλύτερα µήκη αλλά και πιο απότοµες ποσοστιαίες
µεταβολές (κλίσεις 0.16 §n § 0.26, µεγαλύτερες από τις τιµές κλίσεων 0.1 § n § 0.15) σε
σχέση µε τη συνθήκη VGS,stress = Vth (µηχανισµός DAHC). Έτσι, η παράµετρος ∆L του
µοντέλου δείχνει ότι ο µηχανισµός δηµιουργίας διεπιφανειακών καταστάσεων από θερµές
οπές (DAHC) είναι λιγότερο χωρικά εκτεταµένος σε σχέση µε το µηχανισµό παγίδευσης
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θερµών ηλεκτρονίων µέσα στο οξείδιο (CHE). Σε κάθε συνθήκη το µήκος της
υποβαθµισµένης περιοχής της διάταξης συσχετίζεται µε διαφορετικό είδος ζηµιάς: i)
∆L/L~Νox (συνθήκη VGS,stress = VDS,stress, µηχανισµός CHE), ii) ∆L/L~Νit (συνθήκη VGS,stress =
VGS,stress = Vth, µηχανισµός DAHC).
W [µm]

60

DAHC

50

Stress Condition:
VGS,stress=Vth
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Σχήµα 7.10: Ποσοστιαία προβλεπόµενη από το µοντέλο αύξηση του µήκους της καταπονηµένης περιοχής σε
συνάρτηση µε την ποσοστιαία µεταβολή (αύξηση) της πυκνότητας παγίδων που δηµιουργούνται κυρίως στη
διεπιφάνεια Si/SiO2. Φαίνεται ότι η αύξηση του µήκους της καταπονηµένης περιοχής σχετίζεται περισσότερο
έντονα µε τη δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων στο µηχανισµό DAHC σε σχέση µε τον CHE. Επιπλέον,
φαίνεται η επίδραση του εύρους καναλιού στον κάθε µηχανισµό, για δύο ενδεικτικές διατάξεις διαφορετικού
εύρους: W = 8 και 16 µm.

Στο Σχήµα 7.10, φαίνεται η πρόβλεψη του µοντέλου για την ποσοστιαία µεταβολή του
µήκους της κατεστραµµένης περιοχής σε συνάρτηση µε την ποσοστιαία αύξηση της
συγκέντρωσης των διεπιφανειακών παγίδων, όπως εκφράζεται από την παράµετρο Dts, για
δύο διατάξεις µε εύρος W = 8 και 16 µm. Παρατηρείται ότι για το µηχανισµό CHE το µήκος
της κατεστραµµένης περιοχής πou προβλέπει το µοντέλο αυξάνεται µε την αύξηση του Dts
αλλά λιγότερο συγκριτικά µε το µηχανισµό DAHC. Στο µηχανισµό DAHC το µήκος της
περιοχής που έχει υποστεί καταπόνηση µεταβάλλεται µε την παραµικρή αύξηση του Dts.
Αυτό δείχνει ότι πράγµατι για το µηχανισµό αυτό το µήκος ∆L του µοντέλου είναι ανάλογο
της δηµιουργίας των διεπιφανειακών καταστάσεων.
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Στο Σχήµα 7.11, δείχνεται το διάγραµµα της µέγιστης διαγωγιµότητας συναρτήσει της
πυκνότητας παγίδων στο υµένιο, όπως βρέθηκε από τη µέθοδο Levinson. Φαίνεται ότι η
µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας είναι ανεξάρτητη της δηµιουργίας παγίδων µέσα
στο υµένιο για δύο διατάξεις µε διαφορετικά εύρη καναλιού που έχουν καταπονηθεί στη
συνθήκη VGS,stress = Vth. ∆ηλαδή, στην ίδια τιµή µείωσης της µέγιστης διαγωγιµότητας,
αντιστοιχίζεται περίπου η ίδια πυκνότητα παγίδων µέσα στο υµένιο, ανεξάρτητα από το
εύρος (µια ευθεία που διέρχεται από τα πειραµατικά δεδοµένα). Ένα αντίστοιχο διάγραµµα
για τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress δεν µπορεί να εξαχθεί, καθώς η ερµηνεία των
αποτελεσµάτων θα ήταν δύσκολη λόγω και των φαινοµένων αυτοθέρµανσης.
30
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25
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Σχήµα 7.11: Ποσοστιαία µεταβολή της µέγιστης διαγωγιµότητας συναρτήσει της ποσοστιαίας µεταβολής της
δηµιουργίας παγίδων στα κοκκώδη όρια όπως βρέθηκε από τη µέθοδο Levinson, για δύο αντιπροσωπευτικές
διατάξεις µε εύρη καναλιού W = 8 και 16 µm. Η δηµιουργία παγίδων στα κοκκώδη όρια µπορεί να θεωρηθεί
ικανοποιητικά ότι δεν εξαρτάται από το εύρος καναλιού.

§7.1.2. Εφαρµογή του µοντέλου για την πρόβλεψη της υποβάθµισης σε διατάξεις που έχουν
υποστεί καταπόνηση στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2.

Η ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων που έδωσε η εφαρµογή του
µοντέλου στα πειραµατικά δεδοµένα πραγµατοποιήθηκε για τις συνθήκες VGS,stress = Vth και
VGS,stress = VDS,stress που ανταποκρίνονται ξεκάθαρα στους δύο κυρίαρχους µηχανισµούς
καταπόνησης (DAHC και CHE αντίστοιχα). Η εφαρµογή και αξιολόγηση του µοντέλου για
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τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 δεν µπορεί παρά να γίνει συγκριτικά µε τις συνθήκες
VGS,stress = Vth και VGS,stress = VDS,stress, καθώς όπως δείχθηκε στο Κεφάλαιο 4, στη συνθήκη
αυτή υπάρχει ανάµειξη των µηχανισµών. Επίσης, είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι κατά τη
διερεύνηση στο Κεφάλαιο 4, διαπιστώθηκε από τα πειραµατικά δεδοµένα ότι στις διατάξεις
µικρότερου εύρους (W = 4 και 8 µm) κυρίαρχος φαίνεται να είναι ο µηχανισµός έγχυσης
οπών, ενώ στις διατάξεις µεγαλύτερου εύρους, κυρίαρχος φαίνεται να είναι ο µηχανισµός
έγχυσης ηλεκτρονίων. Εφαρµόζοντας το µοντέλο σε δείγµατα συγκεκριµένης γεωµετρίας
(W = 8 και 16 µm, δηλαδή για αντιπροσωπευτικές γεωµετρίες που ευνοούν αντίστοιχα το
µηχανισµό έγχυσης οπών και ηλεκτρονίων) και για τις τρεις συνθήκες, είναι δυνατό να γίνει
σύγκριση της έκτασης της ζηµιάς και για τη συνθήκη VGS,stress/2 και να διαπιστωθεί αν και
από την εφαρµογή του µοντέλου οι εκτιµώµενες παράµετροι οδηγούν στα ίδια
συµπεράσµατα σε ότι αφορά την ανάµειξη των µηχανισµών σε αυτή τη συνθήκη.
Στα Σχήµατα 7.12 και 7.13 φαίνεται το µήκος της κατεστραµµένης περιοχής όπως
εκτιµήθηκε από τη διαδικασία προσαρµογής του µοντέλου στα πειραµατικά δεδοµένα, για
δείγµατα µε W = 16 και 8 µm και για τις τρεις συνθήκες καταπόνησης (VGS,stress = Vth,
VDS,stress/2 και VDS,stress).
Από το Σχήµα 7.12, είναι φανερό ότι στην περίπτωση της διάταξης µε W=16 µm η
κλίση της εκτιµόµενης συνάρτησης ∆L ~ tn για τη συνθήκη καταπόνησης VDS,stress/2 είναι
πιο κοντά στην κλίση της ίδιας συνάρτησης για τη συνθήκη VDS,stress παρά για τη συνθήκη
VGS,stress = Vth, αποκαλύπτοντας έναν κοινό µηχανισµό που είναι η έγχυση θερµών
ηλεκτρονίων και για τις δύο συνθήκες (VDS,stress/2 και VDS,stress). Βεβαίως, στη συνθήκη
VDS,stress/2 αυτός είναι ο κυρίαρχος και όχι ο µοναδικός µηχανισµός.
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W=16µm, L=0.8µm
Stress condition:

∆L, Dedective region (ìm)

VGS=VDS
VGS=VDS/2
VGS=Vth

1E-7

10

100

1000

10000

100000

Stress Time [s]

Σχήµα 7.12: Μεταβολή του προβλεπόµενου από το µοντέλο µήκους της καταπονηµένης περιοχής συναρτήσει του
χρόνου καταπόνησης για δείγµα εύρους W = 16 µm που υποβλήθηκε και στις τρεις συνθήκες καταπόνησης:
VGS,stress = Vth, VGS,stress = VDS,stress/2 και VGS,stress = VDS,stress. Όλες οι καµπύλες ακολουθούν προσεγγιστικά το γενικό
νόµο: ∆L ~ Atn. Η κοινή µορφή που δείχνει να παίρνει ο νόµος αυτός για τις καµπύλες VGS,stress = VDS,stress/2 και
VGS,stress = VDS,stress αποκαλύπτει τον ίδιο κυρίαρχο µηχανισµό καταπόνησης (CHE).

∆L, Dedective region (µm)
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Σχήµα 7.13: Μεταβολή του προβλεπόµενου από το µοντέλο µήκους της καταπονηµένης περιοχής συναρτήσει του
χρόνου καταπόνησης για δείγµα εύρους W = 8 µm που υποβλήθηκε και στις τρεις συνθήκες καταπόνησης:
VGS,stress = Vth, VGS,stress = VDS,stress/2 και VGS,stress = VDS,stress. Όλες οι καµπύλες ακολουθούν προσεγγιστικά το γενικό
νόµο: ∆L ~ Atn. Η κοινή µορφή που δείχνει να παίρνει ο νόµος αυτός για τις καµπύλες VGS,stress = VDS,stress/2 και
VGS,stress = Vth αποκαλύπτει τον ίδιο κυρίαρχο µηχανισµό καταπόνησης (DAHC).
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Για το δείγµα µε W = 8 µm, παρατηρείται η αντίθετη συµπεριφορά σε σχέση µε το
δείγµα µε W = 16 µm (Σχήµα 7.13). Η έκταση της κατεστραµµένης περιοχής (ανεξάρτητα
από το είδος της ζηµιάς), είναι µεγαλύτερη στη συνθήκη VGS,stress = Vth. Η κλίση της
εκτιµόµενης από το µοντέλο συνάρτησης ∆L ~ tn για τη συνθήκη καταπόνησης VDS,stress/2
είναι πιο κοντά στην κλίση της ίδιας συνάρτησης για τη συνθήκη VGS,stress = Vth. Έτσι, και
από το µοντέλο φαίνεται ότι στη συνθήκη VDS,stress/2 ο κυρίαρχος µηχανισµός για τις
διατάξεις µικρού εύρους είναι η έγχυση θερµών οπών (δηλαδή ο ίδιος µηχανισµός µε τη
συνθήκη VGS,stress = Vth).
Για τη συνθήκη VGS,stress = VGS,stress/2, στο Σχήµα 7.14 φαίνονται οι τάσεις κατωφλίου
όπως προβλέπονται από το µοντέλο και όπως οι τιµές τους προκύπτουν από γραµµική
εξαγωγή για τρεις διατάξεις διαφορετικού εύρους. Το ηλεκτρικό µοντέλο επιτυγχάνει µε
αρκετή ακρίβεια την πρόβλεψη της χρονικής εξέλιξης της µεταβολής της τάσης κατωφλίου.
Stress condition: VGS,stress=VDS,stress/2
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Σχήµα 7.14: Μεταβολή της τάσης κατωφλίου για διατάξεις µε διάφορα εύρη καναλιού (W = 8, 16, 32 µm) και
κοινού µήκους (L = 0.8 µm). Συνθήκη καταπόνησης: VGS,stress = VDS,stress/2. Εξαγόµενη τάση κατωφλίου µε τη
µέθοδο γραµµικής εξαγωγής (διακεκοµµένες γραµµές και ανοιχτά σύµβολα) και προβλεπόµενη από το µοντέλο
(συνεχόµενες γραµµές και πλήρη σύµβολα).

Παρατηρείται ότι για τη διάταξη µε W = 8 µm, η µορφή της µεταβολής της τάσης
κατωφλίου είναι ίδια µε τη συµπεριφορά που βρέθηκε (Κεφάλαιο 4) για τη διάταξη ίδιου
εύρους καναλιού, καταπονηµένη στην ίδια συνθήκη (VGS,stress = VDS,stress/2): µια αρχική
µικρή πτώση της τάσης κατωφλίου (~ 0.1 V) λόγω της έγχυσης και παγίδευσης οπών και
στη συνέχεια δηµιουργία διεπιφανειακών καταστάσεων από τις οπές και αύξηση της τάσης
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κατωφλίου. O υπεύθυνος µηχανισµός καταπόνησης φαίνεται ότι είναι κοινός (έγχυση οπών
στη διεπιφάνεια Si/SiO2, DAHC).
Για τη διάταξη µε W = 32 µm, επίσης η µορφή της µεταβολής της τάσης κατωφλίου
είναι ίδια µε τη συµπεριφορά που είχε παρουσιαστεί στο Κεφάλαιο 4 για τη διάταξη ίδιου
εύρους καναλιού, καταπονηµένη στην ίδια συνθήκη (VGS,stress = VDS,stress/2): µια αρχική
µεγάλη πτώση της τάσης κατωφλίου και στη συνέχεια άνοδος. ∆ηλαδή, ο υπεύθυνος
µηχανισµός καταπόνησης είναι ο ίδιος (CHE). Οι µεταβολές εδώ είναι πιο µεγάλες λόγω
του µικρότερου µήκους των διατάξεων (L = 0.8 µm), παρά την κανονικοποίηση των
πλευρικών πεδίων ως προς το µήκος (VDS,stress = 6 V για L= 1 µm στο Κεφάλαιο 4 και
VDS,stress = 4.8 V για L= 1 µm εδώ). Και η τελευταία παρατήρηση δείχνει ότι κάποιο άλλο
φαινόµενο που δεν κανονικοποιείται ως προς το µήκος καναλιού είναι υπεύθυνο για την
καταπόνηση, στηρίζοντας τον ισχυρισµό ότι φαινόµενα FBEs ή/και SHEs για την
υποµικρονική διάταξη των 32 µm, η οποία µπορεί να δώσει µεγάλα ρεύµατα ενισχύουν τον
µηχανισµό έγχυσης ηλεκτρονίων σε διατάξεις µεγάλου εύρους, καθιστώντας αυτόν τον
µηχανισµό κυρίαρχο. Για τη διάταξη µε W = 16 µm, παρουσιάζεται µια ανάµειξη των
µηχανισµών, που έχει σαν αποτέλεσµα τη µη ολίσθηση της τάσης κατωφλίου µε το χρόνο
καταπόνησης.
Στον Πίνακα 7.2 ανακεφαλαιώνονται τα ποιοτικά αποτελέσµατα της έρευνας για την
καταπόνηση SLS ELA TFTs µε διαφορετικά εύρη καναλιού, όπως στηρίχθηκαν και από τα
αποτελέσµατα της µοντελοποίησης. Οι στήλες που εµφανίζονται µε γκρι χρώµα στον
Πίνακα 7.2 παρουσιάζουν τις λιγότερο πιθανές περιπτώσεις (δηλαδή τις περιπτώσεις όπου
πρέπει να ισχυούν πολλές προϋποθέσεις ταυτόχρονα, ώστε τα πειραµατικά αποτελέσµατα
καταπονήσεων µε παράµετρο το εύρος καναλιού να εξηγούνται µε βάση τους
προτεινόµενους µηχανισµούς).
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Πίνακας 7.2: Κύριες αιτίες (φαινόµενα) αλλαγής της έντασης των µηχανισµών καταπόνησης και η επίδραση του
πλάτους στις διάφορες συνθήκες καταπόνησης.

§7.2. Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΙΑ
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ.
Μια πιο πλήρης εκδοχή του µοντέλου καταπόνησης βρίσκεται υπό ανάπτυξη, σε
βάρος της πολυπλοκότητας, της ευκολίας εφαρµογής και της εξαγωγής των ηλεκτρικών του
παραµέτρων από τη διαδικασία προσαρµογής µε τα πειραµατικά δεδοµένα. Το µοντέλο
αυτό δεν έχει εφαρµοστεί σε πειραµατικά δεδοµένα. Η βασική διαφοροποίησή του έγκειται
στην παραδοχή ότι η ευκινησία µ0 είναι συνάρτηση της τάσης πύλης (δηλαδή δεν
αναπτύσσονται οι όροι του παρανοµαστή της και κατά συνέπεια δεν απλοποιείται η
έκφραση του φραγµού δυναµικού των κοκκωδών ορίων Vb ως προς VGS), µε αποτέλεσµα
την παραγώγιση της ευκινησίας µ0 ως προς την τάση VGS ως εξής:
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∂µeff 
µG
1
∂
=
+
∂VGS  1 + θ (VG − Vth ) ∂VGS 1 + ( µG µGB )( LGB LG ) exp ( qVb kT )


µ0 = µ0 (VGS )

µG
∂
1

+
1 + ( µG µGB )( LGB LG ) exp ( qVb kT ) ∂VGS 1 + θ (VG − Vth ) 




Πρέπει να σηµειωθεί ότι το προτεινόµενο µοντέλο καταπόνησης θα εφαρµοστεί και για
την πρόβλεψη της υποβάθµισης των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών για διατάξεις µε διάφορα
µήκη καναλιού. Τα δείγµατα διαφορετικού µήκους καναλιού προσφέρουν το πλεονέκτηµα
του χωρικού εντοπισµού της ζηµιάς ακόµα και µέσα στην καταπονηµένη περιοχή. Αυτή η
µελέτη είναι σε εξέλιξη και µικρό µέρος των πειραµατικών αποτελεσµάτων της έχει
παρουσιαστεί [4.40].
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8.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ
Αντικείµενο της παρούσας διατριβής ήταν η µελέτη των ηλεκτρικών ιδιοτήτων
τρανζίστορ λεπτών υµενίων πολυκρυσταλλικού πυριτίου που έχουν κρυσταλλοποιηθεί µε
προηγµένες τεχνικές ανόπτησης και της υποβάθµισής τους λόγω καταπόνησης από τη
δράση των θερµών φορέων και των φαινοµένων που επάγονται λόγω εφαρµογής υψηλών
πεδίων.
Στη διερεύνηση που πραγµατοποιήθηκε, στη γραµµική περιοχή λειτουργίας των
διατάξεων, διαπιστώθηκαν φαινόµενα σµίκρυνσης καναλιού. ∆ιαπιστώθηκαν τυπικά
φαινόµενα (για παράδειγµα η µείωση της τάσης κατωφλίου µε τη σµίκρυνση του µήκους
καναλιού όπως και στις κλασικές διατάξεις MOSFET) και µη τυπικά φαινόµενα που
επάγονται από τη σµίκρυνση του καναλιού, όπως η αύξηση της ευκινησίας επίδρασης
πεδίου µε τη µείωση του µήκους καναλιού. Η αύξηση αυτή δεν έχει ξαναδειχθεί σε poly-Si
TFTs, και αποδόθηκε στη µικροδοµή του υµενίου και πιο συγκεκριµένα στη βελτίωση της
ποιότητας του υµενίου σε διατάξεις των οποίων το υµένιο περιλάµβανε µόνο υποκοκκώδη
όρια σε µορφή ακτινωτή (B2006). Επίσης, διαπιστώθηκαν δύο µηχανισµοί που καθορίζουν
την αύξηση της αντίστροφης υποκατώφλιας κλίσης του ρεύµατος για µεγάλα και µικρά
µήκη καναλιού. Επιπλέον, διαπιστώθηκαν φαινόµενα συρρίκνωσης του µήκους καναλιού
και στην περοχή κόρου και επιβεβαιώθηκε ότι τα εκθετικά θεωρητικά µοντέλα που
εκφράζουν την εξάρτηση της µείωσηw της τάσης κατωφλίου συναρτήσει του µήκους
καναλιού σε τυπικές διατάξεις MOSFET για το φαινόµενο DIBL (Drain Induced Barrier
Lowering) τα περιγράφουν επαρκώς. Οι αναφορές και τα υπεργραµµικά µοντέλα µερικών
ερευνητών των poly-Si TFTs, για την επιπρόσθετη µείωση του φραγµού δυναµικού λόγω
της επίδρασης και των κοκκωδών ορίων, δηλαδή το φαινόµενο που καλείται DIGBL (Drain
Induced Grain Barrier Lowering), δεν επαληθεύθηκαν. Αυτή η διαφορά εξηγήθηκε µε βάση
τη µικροδοµή των δειγµάτων, τα οποία δεν περιείχαν σκληρά κοκκώδη όρια στο κανάλι
τους.
Επιπλέον, σε δείγµατα µε κοκκώδη όρια κάθετα και παράλληλα στη ροή του ρεύµατος,
διαπιστώθηκε ότι οι πιο ευαίσθητες ηλεκτρικές παράµετροι στον προσανατολισµό των
κοκκωδών ορίων είναι η µέγιστη διαγωγιµότητα (ευκινησία επίδρασης πεδίου) και η
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αντίστροφη υποκατώφλια κλίση και λιγότερο η τάση κατωφλίου. Η ευκινησία επίδρασης
πεδίου των διατάξεων µε κάθετα κοκκώδη όρια στο κανάλι τους βρέθηκε µικρότερη από
αυτή των διατάξεων µε το κανάλι προσανατολισµένο παράλληλα στα κοκκώδη όρια.
Σε ότι αφορά την τεχνολογία κρυστάλλωσης, επιβεβαιώθηκε ότι οι ηλεκτρικές επιδόσεις
διατάξεων που κατασκευάστηκαν στο Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής, των οποίων η
ανόπτηση είχε πραγµατοποιηθεί µε laser στη Sharp µε δύο διαφορετικές τεχνικές SLS,
αυτή της κατευθυντικής κρυστάλλωσης και της κρυστάλλωσης δύο ρίψεων, ήταν
διαφορετικές. Οι διατάξεις µε επιµήκη κοκκώδη όρια (κατευθυντική κρυστάλλωση)
επέδειξαν καλύτερες ηλεκτρικές επιδόσεις από τις διατάξεις µε κρυστάλλωση δύο ριπών
και αυτή η διαφορά αποδόθηκε στη µικρότερη επιφανειακή τραχύτητα που διαπιστώθηκε
µε AFM. Τέλος, η ανόπτηση σε φούρνο (SPC) σε σχέση µε την ανόπτηση δύο ρίψεων
laser επιβεβαιώθηκε ότι αποδίδει διατάξεις µε υποβαθµισµένες ηλεκτρικές ιδιότητες.
Η διερεύνηση της επίδρασης της τεχνολογίας κρυσταλλοποίησης στην υποβάθµιση
των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών, υπό συνθήκες καταπόνησης θερµών φορέων, κατέδειξε
ότι τα δείγµατα SPC καταπονούνται περισσότερο από τα δείγµατα ELA 2-shot. Αυτό
αποδόθηκε στην αυξηµένη επιφανειακή τραχύτητα των δειγµάτων SPC. Η τραχύτητα
προκαλεί τοπικά την ενίσχυση του κατακόρυφου πεδίου, την ένταση του φαινοµένου της
έγχυσης των θερµών ηλεκτρονίων στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 και την επακόλουθη
πόλωση του οξειδίου πύλης. Η υποβάθµιση των TFTs µε υµένια των οποίων η
κρυστάλλωση έγινε µε την τεχνική SLS ELA 2-shot αποδόθηκε σε προϋπάρχουσες
παγίδες οπών και/ή στη µετακίνηση προς τη διεπιφάνεια Si/FOX των ιόντων υδρογόνου
λόγω φαινοµένων αυτοθέρµανσης.
Η σύγκριση της αξιοπιστίας µεταξύ των δειγµάτων ELA 2-shot και κατευθυντικής
κρυστάλλωσης απέδειξε το ρόλο της επιφανειακής τραχύτητας: η καταπόνηση στα
δείγµατα µεγαλύτερης επιφανειακής τραχύτητας (2-shot) παρουσιάστηκε εντονότερη. Τα
παραπάνω συµπεράσµατα αν και δε µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εξαγωγή
ασφαλών συµπερασµάτων ως προς τους µηχανισµούς και τα φαινόµενα που εµφανίζονται
κατά τη δράση θερµών φορέων, δείχνουν ότι η σηµαντικότερη υποβάθµιση λαµβάνει χώρα
στη διεπιφάνεια Si/SiO2 και στο σώµα του SiO2 και λιγότερο στα ίδια τα κοκκώδη όρια ενός
TFT poly-Si. Η διαπίστωση αυτή ενισχύεται και από τη διερεύνηση για το µέγιστο σηµείο
υποβάθµισης, η οποία δείχνει ότι: α) η χειρότερη υποβάθµιση συµβαίνει στη συνθήκη στην
οποία γεννώνται οι περισσότερες διεπιφανειακές καταστάσεις, β) όσο πιο βαθειά είναι η
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αγωγή των φορέων κατά τη διάρκεια της καταπόνησης (όσο πιο έντονο είναι το φαινόµενο
DIBL), τόσο λιγότερο έντονη είναι η καταπόνηση. Η διεπιφάνεια poly-Si/SiO2 δεν είναι
άσχετη µε την πολυκρυσταλλική φύση του υµενίου, καθώς οι διεπιφάνειες που σχηµατίζει
το poly-Si µε το SiO2 σε σχέση µε αυτές που σχηµατίζει το c-Si µε το SiO2 είναι χειρότερες,
λόγω της µεγαλύτερης τραχύτητας του poly-Si σε σχέση µε το c-Si.
Τα τρανζίστορς που κατασκευάστηκαν µε οξείδιο πύλης µε εναπόθεση LPCVD από
διάσπαση TEOS, σε σύγκριση µε τα poly-Si TFTs των οποίων το οξείδιο πύλης έχει
εναποτεθεί µε PECVD, επέδειξαν καλύτερες ηλεκτρικές επιδόσεις. Αυτή η διαφορά
ερµηνεύθηκε µε βάση τη ζηµιά που υφίστανται τα δείγµατα µε οξείδιο που είχε εναποτεθεί
µε τη µέθοδο PECVD, λόγω του βοµβαρδισµού µε τα ιόντα του πλάσµατος της διαδικασίας
αυτής. Στην περίπτωση των δειγµάτων µε LPCVD η ζηµιά βοµβαρδισµού δεν υπήρχε.
Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία FGA (Forming Gas Annealing), βελτίωσε
σηµαντικότερα τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των δειγµάτων µε PECVD.
Σε ότι αφορά τις επιδόσεις αξιοπιστίας διατάξεων των οποίων η µόνη διαφορά είναι η
µέθοδος εναπόθεσης του διηλεκτρικού πύλης (PECVD και LPCVD), βρέθηκε ότι τα
δείγµατα µε PECVD οξείδιο παρουσιάζουν µονοτονικές ποσοστιαίες µεταβολές, ενώ τα
δείγµατα µε LPCVD οξείδιο παρουσιάζουν µεταβολές που δεν είναι συνεχείς, µε πολλές
διακυµάνσεις, καθιστώντας τις επιδόσεις αξιοπιστίας τους υποδεέστερες. ∆είχθηκε ότι η
γήρανση των διατάξεων µε LPCVD οξείδιο πραγµατοποιείται πιο γρήγορα και αυτό
αποδόθηκε στις προυπάρχουσες (πριν τη καταπόνηση) παγίδες οπών µέσα στο οξείδιο
πύλης.
Σε ότι αφορά την επίδραση της τοπολογίας, διαπιστώθηκε διαφορά ανάµεσα στις
ηλεκτρικές ιδιότητες διατάξεων εµπρόσθιας και οπίσθιας πύλης. Βεβαίως, οι ανώτερες
ηλεκτρικές επιδόσεις των διατάξεων εµπρόσθιας πύλης ήταν αναµενόµενες και από τη
βιβλιογραφία. Στις συγκεκριµένες διατάξεις που εξετάστηκαν, οι υποβαθµισµένες
ηλεκτρικές ιδιότητες των διατάξεων οπίσθιας πύλης αποδόθηκαν στους εξής παράγοντες:
στην επιπρόσθετη θερµική καταπόνηση στην οποία υπόκειται το οξείδιο οπίσθιας πύλης,
λόγω του σταδίου της ανόπτησης το οποίο ακολουθεί το βήµα σχηµατισµού του οξειδίου
της οπίσθιας πύλης αλλά και στην καµπύλωσή του και τις πιθανές µηχανικές τάσεις.
Οι φυσικοί µηχανισµοί καταπόνησης διερευνήθηκαν για διάφορες συνθήκες πεδίων και
µε παράµετρο το εύρος καναλιού. Βρέθηκε ότι το εύρος επηρεάζει διαφορετικά την
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υποβάθµιση των χαρακτηριστικών για διαφορετικές συνθήκες καταπόνησης. Επίσης,
φαινόµενα που εξαρτώνται από το εύρος καναλιού και την ιδιαιτερότητα της κατασκευής
των poly-Si TFTs (όπως τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης και αιωρούµενου σώµατος)
συνδέθηκαν µε τρόπο πρωτότυπο µε τους µηχανισµούς καταπόνησης θερµών φορέων και
εξήγησαν τα πειραµατικά αποτελέσµατα. Τα φαινόµενα αυτά επάγονται είτε από τη
συνθήκη καταπόνησης (stress regime dependent) είτε από το ρεύµα καταπόνησης (stress
current dependent) ανεξάρτητα από τη συνθήκη. Η καταπόνηση θερµών φορέων µε
παράµετρο το εύρος καναλιού δεν είχε µελετηθεί τόσο διεξοδικά στη διεθνή βιβλιογραφία
των poly-Si TFTs και SOI (τουλάχιστον κατά τη γνώση του συγγραφέα). Η πρακτική
χρησιµότητα της διερεύνησης αυτής βρίσκεται κυρίως στη σχεδίαση CMOS κυκλωµάτων
και αναλύεται στο κείµενο.
Πιο συγκεκριµένα, βρέθηκε ότι στην περιοχή καταπόνησης Vth § VGS,stress § VDS,stress/2 ο
µηχανισµός DAHC (Drain Avalanche Hot Carrier) κυριαρχεί. Βρέθηκε ότι η χειρότερη
συνθήκη καταπόνησης ή υποβάθµισης (maximum point of degradation) για υψηλές τάσεις
απαγωγού βρίσκεται για πολύ µικρούς λόγους VGS,stress/VDS,stress (η τάση καταπόνησης της
πύλης να βρίσκεται κοντά στην τάση κατωφλίου). ∆ιαπιστώθηκε ότι θερµές οπές εγχέονται
δηµιουργώντας κυρίως διεπιφανειακές καταστάσεις. Η χειρότερη συνθήκη υποβάθµισης
δεν είναι ίδια µε αυτή στις κλασικές διατάξεις MOS (που είναι η VGS,stress = VDS,stress/2 και
στην οποία δηµιουργούνται οι περισσότερες διεπιφανειακές καταστάσεις). Αυτή η διαφορά
αποδόθηκε στο ότι στα poly-Si TFTs, το κανάλι είναι σχεδόν ενδογενές (είναι πολύ µικρή η
νόθευση) και έτσι ένα είδος φορέα συµµετέχει σηµαντικά στην καταπόνηση στη συνθήκη
VGS,stress = VDS,stress/2. Το ότι εµφανίζεται το µέγιστο στη συνθήκη VGS,stress = Vth αποδόθηκε
στο ότι σε αυτή τη συνθήκη ο ελάχιστος αριθµός φορέων (ηλεκτρονίων) βρίσκονται
πλησίον της διεπιφάνειας και είναι έτσι πιθανό να αποκτήσουν µεγάλη κινητική ενέργεια
(δηλαδή να γίνουν θερµοί), ώστε να προκαλέσουν ιονισµό προσκρούσεων και άρα τη
γέννεση ζεύγους ηλεκτρονίου οπής και την επακόλουθη έγχυση των οπών προς τη
διεπιφάνεια λόγω του µικρού κάθετου πεδίου. Οι οπές προκαλούν κυρίως τη γένεση
διεπιφανειακών καταστάσεων (και όχι τόσο τη δηµιουργία παγίδων µέσα στο οξείδιο) λόγω
της µεγάλης ενεργού µάζας που διαθέτουν και του υψηλότερου φραγµού δυναµικού
Si/SiO2 που έχουν να ξεπεράσουν σε σχέση µε τα ηλεκτρόνια. Επιπλέον, παρατηρήθηκε
ότι για µικρότερες τάσεις καταπόνησης απαγωγού, το µέγιστο της καταπόνησης
µεταφερόταν σταδιακά προς λίγο µεγαλύτερους λόγους VGS,stress/VDS,stress. Ωστόσο, στις
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περισσότερες των περιπτώσεων διαπιστώθηκε από τη µεταβολή των µεγεθών συναρτήσει
του χρόνου καταπόνησης κοινός µηχανισµός καταπόνησης, που ήταν η έγχυση οπών από
ιονισµό προσκρούσεων. Μόνο στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 διαπιστώθηκε αλλαγή της
κλίσης (και όχι πάντα), ενδεικτικό της εµφάνισης κάποιου άλλου µηχανισµού ή της
ανάµειξης

των

µηχανισµών.

Η

συνθήκη

αυτή

εξετάστηκε

ξεχωριστά.

Αυτές οι

παρατηρήσεις ξεκαθάρισαν και τις αντιφατικές (σε κάποιες περιπτώσεις) αναφορές που
υπήρχαν για το µέγιστο σηµείο καταπόνησης. Η εµφάνιση του µεγίστου για τα poly-Si TFTs
στη συνθήκη VGS,stress = Vth είχε διαπιστωθεί και από άλλους µε µετρήσεις σε διατάξεις µε
επαφή στο υπόστρωµα.
Στην περιοχή Vth § VGS,stress § VDS,stress/2 µελετήθηκαν και δείγµατα διαφορετικού εύρους
καναλιού. Βρέθηκε ότι οι διατάξεις µε µικρότερα εύρη καταπονούνται πιο έντονα, για όλες
τις συνθήκες. Ο µηχανισµός καταπόνησης παραµένει ο ίδιος για δείγµατα διαφορετικού
εύρους. Για τη χειρότερη συνθήκη καταπόνησης η διαφορά στην ένταση εξηγήθηκε µε
βάση το φαινόµενο DIBL. Το φαινόµενο DIBL µετρήθηκε από την τάση κατωφλίου στον
κόρο και βρέθηκε µεγαλύτερο για τα δείγµατα µεγαλύτερου εύρους. Επιπλέον, τα
κανονικοποιηµένα (ως προς το εύρος καναλιού) ρεύµατα καταπόνησης βρέθηκαν
µεγαλύτερα για τις διατάξεις µικρότερου εύρους καναλιού. Αυτές οι παρατηρήσεις
οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι το φαινόµενο DIBL κάνει πιο βαθειά την αγωγή των
φορέων µέσα στο υµένιο κατά τη διάρκεια της καταπόνησης, µε αποτέλεσµα η δράση των
θερµών φορέων που κινούνται κοντά στη διεπιφάνεια να είναι λιγότερο έντονη. Η διαφορά
VGS,stress-Vth,sat καθορίζει την ένταση της καταπόνησης και για το µηχανισµό DAHC όσο
µικρότερη είναι, τόσο πιο έντονος ιονισµός προσκρούσεων συµβαίνει και τόσο πιο πολλές
διεπιφανειακές καταστάσεις δηµιουργούνται.
Στη συνθήκη καταπόνησης VGS,stress = VDS,stress, η διερεύνηση της καταπόνησης µε
παράµετρο το εύρος καναλιού οδήγησε σε αντίθετα αποτελέσµατα: οι διατάξεις µε τα
µεγαλύτερα εύρη καναλιού βρέθηκαν να καταπoνούνται πιο έντονα. Τα δείγµατα που
µελετήθηκαν ήταν της οικογένειας 20B2005. Παρατηρήθηκε µια αρχική µείωση και στη
συνέχεια αύξηση της τάσης κατωφλίου, χρονικά εξαρτώµενη από το εύρος καναλιού.
Επιπλέον, παρατηρήθηκε αρχική απότοµη αύξηση της ευκινησίας. Η αρχική µείωση της
τάσης κατωφλίου στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress είχε παρατηρηθεί και από άλλους.
Ωστόσο, δεν είχε εξηγηθεί επαρκώς και δεν είχε γίνει εκτενής διερεύνηση µε το εύρος
καναλιού. Προτάθηκε ένας νέος µηχανισµός καταπόνησης, ο οποίος εµπλέκει τα
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φαινόµενα αυτοθέρµανσης και τον κλασικό µηχανισµό CHE (Channel Hot Electron). Στα
poly-Si TFTs η απαγωγή θερµότητας είναι µικρή προς το οξείδιο αποµόνωσης
(κατακόρυφα), λόγω του µικρού συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας του SiO2. Πιο
συγκεκριµένα λόγω των µεγάλων τάσεων καταπόνησης (VGS,stress = VDS,stress) ιόντα
υδρογόνου ή ευκίνητα ιόντα µπορούν να µετακινηθούν προς τη διεπιφάνεια. Ταυτόχρονα,
στη συνθήκη αυτή, λόγω των µεγάλων τάσεων πύλης, ευνοείται ο µηχανισµός έγχυσης
θερµών ηλεκτρονίων κατά µήκος του καναλιού (CHE) και η παγίδευσή τους στο οξείδιο
πύλης. Τα ηλεκτρόνια, λόγω της µικρότερης ενεργού µάζας που διαθέτουν, εγχέονται και
παγιδεύονται στο οξείδιο. Η διαφορά ανάµεσα στα δείγµατα διαφορετικού εύρους καναλιού
προέχεται από τη θερµική ενέργεια που παρέχει η εντονότερη αυτοθέρµανση των
διατάξεων µεγαλύτερου εύρους στα ιόντα υδρογόνου, τα οποία µετακινούνται πιο γρήγορα
στις διατάξεις αυτές, δεδοµένης της κοινής συνθήκης καταπόνησης. Αυτή η µετακίνηση των
θετικών ιόντων υπό µορφή προτωνίων µπορεί να εξηγήσει την αρχική µείωση της τάσης
κατωφλίου και την αύξηση της µέγιστης διαγωγιµότητας. Όταν το άθροισµα του εσωτερικού
πεδίου που δηµιουργούν τα ιόντα και του πεδίου καταπόνησης που εφαρµόζεται εξωτερικά
φτάσει σε µια κρίσιµη τιµή, παρατηρείται η έναυση της θετικής µεταβολής της τάσης
κατωφλίου η οποία αποδίδεται στον παραδοσιακό µηχανισµό CHE. Τα πιο έντονα
φαινόµενα αυτοθέρµανσης στις διατάξεις µεγάλου εύρους προέρχονται από το µηχανισµό
απαγωγής της θερµότητας, που δεν είναι κανονικοποιηµένος ως προς το εύρος.
Συγκεκριµένα, το ρεύµα καταπόνησης που αναπτύσσεται σε µιά διάταξη στη συνθήκη
VGS,stress = VDS,stress είναι µεγάλο (IDS,stress ~ VGS,stress, VDS,stress), µε αποτέλεσµα στη διάταξη
να αναπτύσσεται θερµότητα λόγω φαινοµένου Joule. Η ισχύς καταπόνησης (το γινόµενο
του ρεύµατος καταπόνησης µε την τάση καταπόνησης απαγωγού) είναι κανονικοποιηµένη
µε το εύρος καναλιού, άρα το ίδιο είναι και η θερµότητα η οποία αναπτύσσεται λόγω
φαινοµένου Joule. Η απαγωγή της θερµότητας που αναπτύσσεται πραγµατοποιείται προς
τις τρεις διαστάσεις. Οι δύο διαστάσεις είναι κοινές για όλα τα δείγµατα, ενώ η τρίτη (του
εύρους καναλιού) δεν είναι. Λόγω της παρουσίας του οξειδίου περιµετρικά, η απαγωγή της
θερµότητας στο κέντρο µιας µεγάλου εύρους διάταξης γίνεται µε πολύ πιο αργό ρυθµό.
Στη συνθήκη καταπόνησης VGS,stress = VDS,stress/2, διαπιστώθηκε ανάµειξη µηχανισµών.
Θερµά ηλεκτρόνια, είτε λόγω ιονισµού προσκρούσεων είτε από απευθείας έγχυση
προκαλούν

την

υποβάθµιση

των

ηλεκτρικών

ιδιοτήτων.

Για

µεγάλους

χρόνους

καταπόνησης, βρέθηκε ότι ο µηχανισµός απευθείας έγχυσης των ηλεκτρονίων καναλιού
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επικρατεί. Για δείγµατα µικρότερου εύρους καναλιού, ο µηχανισµός καταπόνησης
διαπιστώθηκε πως είναι η έγχυση οπών. Είναι γνωστό, από πειράµατα καταπόνησης σε
SOI, ότι στη συνθήκη VGS,stress=VDS,stress/2 υπάρχει πιθανότητα να εγχυθούν στη
διεπιφάνεια Si/SiO2 είτε θερµές οπές είτε θερµά ηλεκτρόνια. Η ερµηνεία που δόθηκε για τη
διαφορά που παρατηρήθηκε ανάµεσα στην καταπόνηση δειγµάτων µε µικρά και µεγάλα
εύρη καναλιού σε αυτή τη συνθήκη ήταν η εξής: λόγω της τάσης πύλης, η οποία δεν είναι
πολύ υψηλή ούτε πολή χαµηλή, η ενέργεια που αποκτούν τα ηλεκτρόνια και οι οπές του
ζεύγους που δηµιουργείται από τον ιονισµό προσκρούσεων είναι περίπου η ίδια. Τα
ηλεκτρόνια, λόγω της µικρότερης ενεργού µάζας (του µικρότερου φραγµού δυναµικού
Si/SiO2), επιταχύνονται πιο εύκολα από το κάθετο πεδίο µε κατεύθυνση τη διεπιφάνεια
Si/SiO2. Οι οπές (προκειµένου να διατηρηθεί η ορµή του ζεύγους) επιταγχύνονται προς το
υπόστρωµα µε αποτέλεσµα να συσσωρεύονται εκεί. Έτσι, κατά τη διάρκεια των κύκλων
καταπόνησης η συσσώρευση οπών µεγαλώνει, αυξάνοντας τη διαφορά δυναµικού
ανάµεσα στο σώµα και την πηγή και ωθώντας περισσότερα ηλεκτρόνια να εγχυθούν στο
κανάλι. Αυτά τα ηλεκτρόνια προκαλούν νέους ιονισµούς προσκρούσεων, µε αποτέλεσµα η
καταπόνηση να αυξάνεται. Το φαινόµενο θα ενδυναµώνεται στις διατάξεις µεγάλου εύρους,
καθώς έχει αποδειχτεί ότι η ενίσχυση ρεύµατος του παρασιτικού τρανζίστορ το οποίο
ενεργοποιείται από τα φαινόµενα αιωρούµενου σώµατος γίνεται µεγαλύτερη για διατάξεις
µεγαλύτερου εύρους καναλιού. Αυτό το φαινόµενο δεν υπάρχει στις µικρές διατάξεις, µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχει κατ’ ανάγκη η έγχυση των ηλεκτρονίων στη διεπιφάνεια. Οπές
και ηλεκτρόνια µπορούν να εγχυθούν µε την ίδια πιθανότητα στη διεπιφάνεια.
Στην ίδια συνθήκη, πραγµατοποιήθηκε µελέτη της επίδρασης του προσανατολισµού
του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια. Βρέθηκε ότι τα κοκκώδη όρια δεν επάγουν νέα
φαινόµενα και δεν καθορίζουν το µηχανισµό καταπόνησης, αλλά µόνο την ένταση της
υποβάθµισης. ∆είγµατα µε προσανατολισµό του καναλιού παράλληλο στα κοκκώδη όρια
καταπονούνται περισσότερο από δείγµατα µε προσανατολιµό κάθετο στα κοκκώδη όρια.
Αυτό αποδόθηκε στο ότι οι ευκινησίες των φορέων αγωγής είναι µεγαλύτερες στα δείγµατα
µε παράλληλο προσανατολισµό, σε σχέση µε τις ευκινησίες στα δείγµατα µε κάθετο
προσανατολισµό του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια. Αυτό διαπιστώθηκε και από τη
γραµµική περιοχή µετρήσεων. Αν και η απευθείας σύγκριση µεταξύ δειγµάτων
διαφορετικού προσανατολισµού δεν µπορεί να οδηγήσει σε ποσοτικά συµπεράσµατα
(καθώς τα δείγµατα έχουν διαφορετικές ηλεκτρικές επιδόσεις, όπως ευκινησίες και τάσεις
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κατωφλίου), οδήγησε στην επιβεβαίωση του ότι η καταπόνηση γίνεται κυρίως στη
διεπιφάνεια και λιγότερο στα κοκκώδη όρια, καθώς τα δείγµατα κάθετου προσανατολισµού
του καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια θα έπρεπε να υποβαθµίζονται περισσότερο αν η
καταπόνηση συνέβαινε στα κοκκώδη όρια.
Η διερεύνηση της καταπόνησης µε παράµετρο το εύρος οδήγησε στην ανάπτυξη ενός
νέου ηλεκτρικού µοντέλου καταπόνησης. Σύµφωνα µε το µοντέλο, θεωρούνται δύο
περιοχές του τρανζίστορ, η µια της κατεστραµµένης περιοχής από την έγχυση των θερµών
φορέων και η άλλη της µη κατεστραµµένης περιοχής. Αυτή η προσέγγιση έχει ξαναγίνει για
την πρόβλεψη της καταπόνησης σε δείγµατα SOI. Ωστόσο, ο µαθηµατικός φορµαλισµός, οι
παραδοχές και η σχέση στην οποία καταλήγει το µοντέλο είναι διαφορετικές. Επιπλέον, η
µαθηµατική απόδειξη ότι, για τάσεις πύλης µεγαλύτερες από την τάση πύλης στην οποία
παρουσιάζεται το µέγιστο της διαγωγιµότητας, οι ιδιότητες αγωγής των φορέων
καθορίζονται από τους κλασικούς µηχανισµούς σκέδασης για δείγµατα poly-SI µεγάλων
κόκκων είναι πρωτότυπη. Επιπρόσθετα, η εφαρµογή ενός µοντέλου καταπόνησης για
διατάξεις MOSFEΤ διαφορετικού εύρους καναλιού δεν έχει ξαναπραγµατοποιηθεί. Το
µοντέλο εφαρµόστηκε για τις συνθήκες VGS,stress = VDS,stress και VGS,stress = Vth που
αντιστοιχούν στους δύο µηχανισµούς καταπόνησης. Η µεταβολή της τάσης κατωφλίου και
της µέσης ευκινησίας προβλέφθηκαν µε ικανοποιητική ακρίβεια. Η χωρική έκταση (∆L) της
ζηµιάς επίσης έδωσε λογικές τιµές και έδειξε ότι: α) στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress, ∆LÆ
για WÆ και β) στη συνθήκη VGS,stress = Vth, ∆LÆ για W∞. Πρέπει να σηµειωθεί ότι στη
συνθήκη VGS,stress = Vth χρησιµοποιήθηκαν οι διατάξεις της τεχνολογίας 20B2005, οι οποίες
έδειξαν ότι τα δείγµατα µικρότερου εύρους καταπονούνται πιο γρήγορα, όπως και µε τα
δείγµατα B2006 κατά τη διερεύνηση του µέγιστου σηµείου καταπόνησης στην ίδια
συνθήκη. ∆είχθηκε ότι και στη συνθήκη VGS,stress = Vth παρατηρούνται φαινόµενα
αυτοθέρµανσης για την περίπτωση των δειγµάτων µεγάλου εύρους, οδηγώντας στο
συµπέρασµα ότι τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης είναι

εξαρτώµενα από το ρεύµα

καταπόνησης (stress current dependent) και όχι από τη συνθήκη καταπόνησης. Τέλος,
πρέπει να σηµειωθεί ότι η πρωτοτυπία που εισήχθηκε στο µοντέλο ήταν η υπόθεση ότι οι
ηλεκτρικές ιδιότητες (παράµετροι) της µη καταπονηµένης περιοχής µπορούν να
µεταβάλλονται λόγω των φαινοµένων αυτοθέρµανσης. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι κατά τη
διαδικασία προσαρµογής (fitting) οι παράµετροι της µη καταπονηµένης περιοχής δεν
θεωρήθηκαν σταθεροί.
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Τέλος, poly-Si TFTs διπλής πύλης χαρακτηρίστηκαν ηλεκτρικά και καταπονήθηκαν µε
σκοπό να αναδειχθεί κυρίως η συνεισφορά της καταπονηµένης οπίσθιας διεπιφάνειας στην
εµπρόσθια λειτουργία. Τα poly-Si TFTs διπλής πύλης είναι νέες διατάξεις και η διερεύνησή
τους στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περιορισµένη. Στη γραµµική περιοχή λειτουργίας,
βρέθηκε ότι οι διατάξεις µε υµένια 50 nm είναι πλήρως απογυµνωµένες. Η κλίση της
πτώσης της τάσης κατωφλίου µε την πόλωση της οπίσθιας πύλης βρέθηκε ότι εξαρτάται
από το λόγο των παχών των οξειδίων πύλης και από την ποιότητα (τις παγίδες) της
οπίσθιας διεπιφάνειας. Επιπλέον, οι διατάξεις διπλής πύλης έδωσαν τη δυνατότητα να
διερευνηθεί ο ρόλος της διεπιφάνειας και των κοκκωδών ορίων στα διάφορα µεγέθη, µε
έναν τρόπο πιο αξιόπιστο σε σχέση µε τις διατάξεις µονής πύλης. Ο προσανατολισµός του
καναλιού ως προς τα κοκκώδη όρια επιβεβαιώθηκε ότι δεν επηρεάζει την τάση κατωφλίου.
Αντίθετα, η µέγιστη διαγωγιµότητα και η υποκατώφλια κλίση επηρεάζονται τόσο από την
ποιότητα της διεπιφάνειας όσο και από τον προσανατολισµό των κοκκωδών ορίων. Η
µέγιστη διαγωγιµότητα εξαρτάται από την τάση οπίσθιας πύλης και βρέθηκαν τρεις
µηχανισµοί υπεύθυνοι για τις µεταβολές της. Οι παρατηρήσεις αυτές, από τη γραµµική
περιοχή λειτουργίας, χρησίµευσαν στη διερεύνηση της µεταβολής των ηλεκτρικών
ιδιοτήτων λόγω καταπόνησης θερµών φορέων στις διατάξεις διπλής πύλης. Στα πειράµατα
καταπόνησης που πραγµατοποιήθηκαν, διατηρήθηκε το πλευρικό πεδίο Emax σταθερό. Το
πεδίο στις διατάξεις διπλής πύλης καθορίζεται και από την τάση οπίσθιας πύλης. Ανάλογα
µε την κατάσταση της οπίσθιας διεπιφάνειας Si/BOX (συσσώρευση, απογύµνωση και
αναστροφή) κατά τη διάρκεια της καταπόνησης και των µετρήσεων, και από τη σύζευξη ή
αποσύζευξη των δύο διεπιφανειών, διαπιστώθηκαν: διαφορετικοί µηχανισµοί υποβάθµισης
της οπίσθιας και εµπρόσθιας διεπιφάνειας και συνεισφορά της οπίσθιας διεπιφάνειας στην
εµπρόσθια λειτουργία.
Επιγραµµατικά, η πρωτοτυπία και η πραγµατική συνεισφορά αυτής της ερευνητικής
δραστηριότητας συνοψίζεται στα εξής γενικά σηµεία:
i. Στην πειραµατική µεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την εξαγωγή των
συµπερασµάτων.
ii. Στην κατανόηση πολλών ηλεκτρικών ιδιοτήτων των poly-Si TFTs, των
ηλεκτρικών

παραµέτρων

και

της

επίδρασης

του

οξειδίου

πύλης,

της

διεπιφάνειας Si/FOX και Si/BOX, της επιφανειακής τραχύτητας και των
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κοκκωδών ορίων στις ιδιότητες αγωγής των φορέων πριν και µετά την
καταπόνηση θερµών φορέων.
iii. Στην κατανόηση των µηχανισµών καταπόνησης θερµών φορέων σε poly-Si
TFTs, στα φαινόµενα που επάγονται σε όλες τις συνθήκες καταπόνησης και που
είναι στενά συσχετισµένα µε την ιδιαιτερότητα κατασκευής των poly-Si TFTs. Η
συσχέτιση του εύρους καναλιού µε τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης, DIBL και
αιωροούµενου σώµατος στις αντίστοιχες συνθήκες και η επίδρασή τους στην
υποβάθµιση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών κατανοήθηκε σε µεγάλο βαθµό.
Ειδικά, για τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress προτάθηκε ένας νέος φυσικός
µηχανισµός που συσχέτισε τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης, την πόλωση της
πύλης και την κάθοδο των ιόντων υδρογόνου προς τη διεπιφάνεια. Η σηµασία
του εύρους για πρώτη φορά µελετήθηκε τόσο διεξοδικά σε όλες τις περιοχές
καταπόνησης (τουλάχιστον κατά τη γνώση του συγγραφέα) και έχει µεγάλη
πρακτική σηµασία, για παράδειγµα στη σχεδίαση CMOS κυκλωµάτων µε
τεχνολογία poly-Si TFTs.
iv. Στην πρόταση ενός νέου µοντέλου καταπόνησης το οποίο αναπτύχθηκε και στη
µαθηµατική θεώρηση για TFTs υµενίων poly-Si νέας γενιάς, µε µεγάλους
κόκκους. Από το µοντέλο επιβεβαιώθηκε ο χωρικός εντοπισµός της ζηµιάς. Η
χωρική έκταση (∆L) της ζηµιάς συνδέθηκε µε το εύρος καναλιού και έδειξε ότι: α)
στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress (µηχανισµός CHE), ∆LÆ για WÆ και β) στη
συνθήκη VGS,stress = Vth (µηχανισµός DAHC), ∆LÆ για W∞.
v. Στην κατανόηση, σε µεγάλο βαθµό, των ηλεκτρικών ιδιοτήτων διατάξεων poly-Si
διπλής πύλης και στην ανάπτυξη και σχεδίαση της πειραµατικής διαδικασίας
που οδήγησε στην κατανόηση της συνεισφοράς της καταπόνησης της οπίσθιας
διεπιφάνειας Si/SiO2 στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της εµπρόσθιας λειτουργίας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται οι πιο σηµαντικές ιδέες οι οποίες αποτελούν την
προοπτική µεταξέλιξης της ερευνητικής δραστηρίοτητας που αναπτύχθηκε µέσα από αυτή
τη διδακτορική διατριβή. Οι ιδέες που θα παρουσιαστούν είναι πραγµατοποιήσιµες µε τον
υπάρχοντα εργαστηριακό εξοπλισµό και µε µοναδική απαίτηση την κατασκευή δειγµάτων
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µε βελτιστοποιηµένα χαρακτηριστικά. Η εµπειρία και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν δίνουν
περιθώριο για βελτίωση και καλύτερη κατανόηση των πειραµατικών αποτελεσµάτων και
των ερµηνειών οι οποίες υποστηρίχθηκαν για τα φυσικά φαινόµενα. Πρέπει να τονιστεί ότι
οι ιδέες που θα παρουσιαστούν δεν πραγµατοποιήθηκαν είτε λόγω έλλειψης χρόνου είτε
λόγω έλλειψης κατάλληλων δοµών.
Σε ότι αφορά τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης και στην επίδρασή τους στην καταπόνηση
διατάξεων, ένα ενδιαφέρον πείραµα είναι η καταπόνηση δειγµάτων διαφορετικού εύρους
καναλιού στη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress αλλά και για VGS,stress > VDS,stress, µε διατήρηση
σταθερής της τάσης VDS,stress. Η µάσκα θα πρέπει να έχει δείγµατα µε µήκη καναλιού κοντά
στο 1 µm και πολλά εύρη καναλιού τα οποία να είναι πολλαπλάσια µεταξύ τους (για
παράδειγµα W = 1, 2, 4, 8, 16, 24, 32, 48, 64, 72, 80, 96, 100, 112, 128, 144 και 160 µm).
Συνδέοντας έναν αριθµό δειγµάτων µεταξύ τους παράλληλα µε συγκόλληση (bonding),
δηλαδή απαγωγό µε απαγωγό και πηγή µε πηγή, δηµιουργούνται ισοδύναµες διατάξεις µε
µήκος το κοινό µήκος καναλιού και εύρος το άθροισµα των ευρών καναλιού. Για
παράδειγµα, συνδέοντας δύο ή τέσσερα ή έξι ή οκτώ δείγµατα των 16 µm παράλληλα οι
ισοδύναµες διατάξεις θα είναι 32 ή 64 ή 96 ή 128 µm. Η εφαρµογή κοινής συνθήκης
καταπόνησης αναµένεται να δώσει διαφορετικά αποτελέσµατα για τις διάφορες διατάξεις,
επειδή τα φαινόµενα αυτοθέρµανσης δεν είναι κανονικοποιηµένα ως προς το εύρος
καναλιού. Επιπλέον, η διαφορά αυτή αναµένεται να µεγαλώνει για µεγαλύτερες τάσεις
καταπόνησης πύλης. Η ίδια διερεύνηση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε παράµετρο την
ισχύ καταπόνησης αντί για το εύρος καναλιού.
Σε ότι αφορά τη συνθήκη VGS,stress = VDS,stress/2 και τη διερεύνηση των φαινοµένων
αιωρούµενου σώµατος που πιθανά επάγονται, χρήσιµη θα ήταν η µελέτη διατάξεων µε
επαφή στο υπόστρωµα (body contact). Η εφαρµογή διαφορετικών τάσεων σώµατος ως
προς την πηγή (VBS) και η σύγκριση της υποβάθµισης poly-Si TFTs διαφορετικού εύρους
καναλιού, θα ανδείκνυε τη συνεισφορά των φαινοµένων αυτοθέρµανσης στη µη γραµµική
περιοχή λειτουργίας των διατάξεων. Μάλιστα, η µελέτη υµενίων µε µεγαλύτερα πάχη από
50 nm αναµένεται να αναδείξει πιο καθαρά αυτά τα φαινόµενα. Με την εφαρµογή σταδιακά
µεγαλύτερων θετικών τάσεων στο σώµα σε σχέση µε την πηγή, τα φαινόµενα αιωρούµενου
σώµατος θα ενισχύονται (η συσσώρευση των οπών στο σώµα θα µεγάλωνε), και ως
αποτέλεσµα η διαφορά της υποβάθµισης λόγω καταπόνησης από θερµούς φορείς
αναµένεται να είναι πιο µεγάλη σε δείγµατα µεγάλου εύρους καναλιού. Τα δείγµατα θα
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πρέπει να έχουν γεωµετρίες αντίστοιχες µε αυτές που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη
παράγραφο.
Η εφαρµογή του µοντέλου καταπόνησης σε υποµικρονικές διατάξεις και η επέκτασή
του για την περίπτωση των χαµηλών τάσεων πύλης (VGS < VGS,peak) είναι µια πρόκληση. Η
εφραρµογή του µοντέλου σε υποµικρονικές διατάξεις, και µε παράµετρο το µήκος
καναλιού, αναµένεται (βάσει των ποιοτικών συµπερασµάτων και παρατηρήσεων που
έχουν γίνει σε δείγµατα διαφορετικού µήκους µέχρι τώρα) να δείξει οµοιόµορφη
καταπόνηση κατά µήκος του καναλιού ακόµα και στη συνθήκη VGS,stress = Vth. Για το σκοπό
αυτό θα χρειαστεί µια τροποποίηση του µοντέλου, η οποία βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο. Η
οµοιόµορφη καταπόνηση στις υποµικρονικές διατάξεις σηµαίνει ότι οι νόµοι υποβάθµισης
για τη µέγιστη διαγωγιµότητα και την τάση κατωφλίου που θα προβλέψει το µοντέλο θα
πρέπει να έχουν ακριβώς την ίδια εξάρτηση από την ποσοστιαία µεταβολή της πυκνότητας
παγίδων, η οποία θα πρέπει να αυξάνεται οµοιόµορφα σε όλο το κανάλι µε την πάροδο του
χρόνου καταπόνησης. Σε ότι αφορά την επέκταση του µοντέλου για την περίπτωση των
χαµηλών τάσεων πύλης (VGS < VGS,peak), αυτή πιθανώς να δείξει µια πιο καθαρή εικόνα για
την υποβάθµιση εντός των κοκκωδών ορίων.
Στις διατάξεις διπλής πύλης, κρίνεται σκόπιµο να συνεχιστούν τα πειράµατα
καταπόνησης, καθώς δεν έχει µελετηθεί η επίδραση του µήκους της οπίσθιας πύλης και η
χωρική έκταση της ζηµιάς στην οπίσθια διεπιφάνεια Si/SiO2 ή το BOX. Με δείγµατα
διαφορετικού µήκους οπίσθιας πύλης, θα µπορούσε να βρεθεί πόσο επηρεάζει η έκταση
της υποβάθµισης τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά της εµπρόσθιας λειτουργίας. Γι’ αυτό το
σκοπό, απαιτείται η διεξαγωγή περισσότερων πειραµάτων µε διαφορετικές συνθήκες
καταπόνησης και µε µετρήσεις και της οπίσθιας λειτουργίας στη γραµµική περιοχή
ανάµεσα στους κύκλους καταπόνησης. Μοναδική προϋπόθεση είναι η τροποιποίηση του
υπάρχοντος προγράµµατος σε Labview.
Πρέπει να τονιστεί ότι οι παραπάνω προτάσεις είναι ενδεικτικές και αποτελούν τις πιο
άµεσα πραγµατοποιήσιµες (από πλευράς εξοπλισµού και κόστους) ιδέες για συνέχιση της
ερευνητικής δραστηρίοτητας, που θα στηρίζεται στα συµπεράσµατα αυτής της διατριβής.

-277-

∆ηµοσιεύσεις

∆ηµοσιεύσεις
Α) Σε ∆ιεθνή Περιοδικά
[1] G. P. Kontogiannopoulos, F. V. Farmakis, D. N. Kouvatsos, G. J. Papaioannou and
A. T. Voutsas, “Hot carrier stress induced degradation of SLS ELA polysilicon TFTs.
Effects of gate width variation and device orientation“, Solid State Electronics, 52, p.
388-393, 2008.
[2] F.V. Farmakis, G. P. Kontogiannopoulos, Dimitrios N. Kouvatsos and A. T. Voutsas,
“Degradation of double gate polycrystalline silicon TFTs due to hot carrier stress”,
Microelectronics Reliability, 47, p. 1434-1438, 2007.
[3] F. V. Farmakis, D. N. Kouvatsos, A. T. Voutsas, D. C. Moschou, G. P.
Kontogiannopoulos and G. J. Papaioannou, “Front and Back Channel Properties of
Asymmetrical Double-Gate Polysilicon TFTs”, Journal of the Electrochemical
Society, 154, p. 910-913, 2007.
[4] D. N. Kouvatsos, F. V. Farmakis, D. C. Moschou, G. P. Kontogiannopoulos and G. J.
Papaioannou, “Characterization of double gate TFTs fabricated in advanced SLS ELA
polycrystalline silicon films”, Solid State Electronics, 51, p. 936-940, 2007.
[5] D.C Moschou., G.P. Kontogiannopoulos, D.N. Kouvatsos and A.T. Voutsas, “The
effect of crystallization technology and gate insulator deposition method on the
performance and reliability of polysilicon TFTs”, Physica Status Solid c, 5-12, p.
3630-3634, 2008.
[6] G. P. Kontogiannopoulos, F. V Farmakis, D. N Kouvatsos, G. J Papaioannou, A. T.
Voutsas, “Degradation and lifetime estimation of n-MOS SLS ELA polycrystalline TFTs
during

hot

carrier

stressing.

Effect

of

channel

width

in

the

region

Vth§VGS,stress§VDS,stress/2”, Semiconductor Science and Technology (IOP), 24 (7),
July 2009.
[7] G.P. Kontogiannopoulos, F.V. Farmakis, D.N. Kouvatsos, G.J. Papaioannou and
A.T.Voutsas, “A Practical Model Assessing the Degradation of Polycrystalline Silicon
TFTs due to dc Electrical Stress”, submitted to IEEE Transactions on Electron
Devices (TED).

-I-

∆ηµοσιεύσεις
[8] D. C. Moschou, G. P. Kontogiannopoulos, D. N. Kouvatsos, A. T. Voutsas, “On the
importance of Vg,max-Vth parameter on LTPS TFT stressing behavior”, (accepted)
Microelectronics Reliability, 2009.
Β) Σε ∆ιεθνή Συνέδρια
[9] G. P. Kontogiannopoulos, F. V. Farmakis, D. N. Kouvatsos, G. J. Papaioannou and
A. T. Voutsas, “Hot carrier stress induced degradation of SLS ELA polysilicon TFTs.
Effects of gate width variation and device orientation”, 3rd International TFT
Conference (ITC), January 2007 Rome, Italy.
[10] F. V. Farmakis, D. N. Kouvatsos, A. T. Voutsas, D. C. Moschou, G. P.
Kontogiannopoulos and G. J. Papaioannou, “Front and Back Channel Properties of
Asymmetrical Double-Gate Polysilicon TFTs”, 210th Meeting of The Electrochemical
Society (ECS), November 2006, Cancun, Mexico.
[11] F. V. Farmakis, G. P. Kontogiannopoulos, D. N. Kouvatsos and A. T. Voutsas,
“Degradation of double gate polycrystalline silicon TFTs due to hot carrier stress”, 18th
European Symposium Reliability on Electron Devices, Failure Physics and Analysis
(ESREF), October 2007, Arcachon, France.
[12] Moschou, D.C., G.P. Kontogiannopoulos, D.N. Kouvatsos and A.T. Voutsas, “The
effect of crystallization technology and gate insulator deposition method on the
performance and reliability of polysilicon TFTs”, 3rd International Conference on MicroNanoelectronics, Nanotechnology and MEMS (Micro-Nano), November 2007, Athens,
Greece.
[13] G.P. Kontogiannopoulos, F.V. Farmakis, D.N. Kouvatsos, G.J. Papaioannou and
A.T.Voutsas,

“Width

dependent
th

Proceedings of the 26

degradation

of

polycrystalline

silicon

TFTs”,

International IEEE Conference on Microelectronics (MIEL),

May 2008, Nis, Yugoslavia.
[14] G. P. Kontogiannopoulos, D. C. Moschou, D. N. Kouvatsos, G. J. Papaioannou and
A. T. Voutsas, “Short channel effects in SLS ELA polysilicon TFTs”, 5th International
TFT Conference (ITC), March 2009, Palaiseau, France.
[15] G. P. Kontogiannopoulos, M. A. Exarchos, D. N. Kouvatsos, G. J. Papaioannou, A.
T. Voutsas, “The Effect of Small Geometry on the Hot Carrier Degradation of SLS
-II-

∆ηµοσιεύσεις
ELA”, submitted to ΧΧΙΧ Iinternational Display Research Conference (IDRC),
Eurodisplay 2009, Rome, Italy.
Γ) Σε Εθνικά Συνέδρια
[16] Giannis P. Kontogiannopoulos, Filippos V. Farmakis, Dimitrios N. Kouvatsos and
Apostolos T. Voutsas, “Degradation at the Back Polysilicon Interface During Hot
Carrier Stress in Double Gate Polysilicon TFTs”, XXIΙI Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής
Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης Υλικών, 23-26 Σεπτεµβρίου 2007, Αθήνα.

-III-

Βιβλιογραφία

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ - ΠΗΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
[1.1]

T. P. Brody, The Thin Film Transistor - A Late Flowering Bloom, IEEE Trans. Elect.
Dev., vol. 31, no. 11, 1984.

[1.2]

W. E. Howard, Thin Film Transistors - A Historical Perspective, in Thin Film Transistors,
ed. C. R. Kagan, P. Andry, Marcel Dekker Publications, 2003.

[1.3]

J. E. Lilienfeld, Device for controlling electric current, US Patent 1.900.018, 1933.

[1.4]

O. Heil, Improvements in or relating to electrical amplifiers and other control
arrangements and devices, British Patent BP439.457, 1935.

[1.5]

W. Shockley, The path to the conception of the junction transistor, IEEE Trans. Elect.
Dev., ED-31, 1523, 1984.

[1.6]

C. A. Mead, Shottky Barrier Gate Field Effect Transistor, Proc. IEEE 54, 207, 1966.

[1.7]

W. Shockley, The theory of p-n junctions in semiconductors and p-n junction transistors,
Bell System Technology Journal, vol. 28, no. 7, 1949.

[1.8]

J. Bardeen and W. H. Brattain, The transistor – A semiconductor triode, Phys. Rev. 74,
230, 1948.

[1.9]

J. S. Kilby, Invention of the integrated circuit, IEEE Trans. Elect. Dev., vol. 23, 1976.

[1.10] P. K. Weimer, The TFT - A new thin-film transistor, Proc. IEEE, vol 50, 1962.
[1.11] F. V. Shallcross, Cadmium Selenide Thin-Film Transistors, Proc. IEEE, vol 51, 1963.
[1.12] R. R. Hearing, Theory of Thin-Film Transistor Operation, Solid State Electr., 7, 31,
1964.
[1.13] M. G. Miksic, E. S. Schlig, and R. R. Haering, Behavior of CdS thin film transistors,
Solid State Electr., vol. 7, 1964.
[1.14] P. K. Weimer, The Insulated Gate Thin Film Transistor, in Physics of Thin-Films, vol. 2,
1964.

-IV-

Βιβλιογραφία
[1.15] P. K. Weimer, H. Borkan, G. Sadasiv, L. Meray-Horvath and F. V. Shallcross,
Integrated circuits incorporating thin-film active and passive elements, Proc. IEEE, vol.
52, 1964.
[1.16] H. C. DeGraaff, High-frequency measurements of thin film transistors, Solid State
Electr., vol. 10, 1967.
[1.17] H. Koelmans and H. C. DeGraaff, Drift Phenomena in CdSe Thin Film FETs, Solid
State Electr., 10, 997, 1967.
[1.18] B. J. Lechner, F. J. Marlowe, E. O. Nester, J. Tults, Liquid crystal matrix displays, Proc.
IEEE, vol. 59, 1971.
[1.19] H. Kawamoto, The History of Liquid-Crystal Displays, Proc. IEEE, vol. 90, 4, 2002.
[1.20] T. P. Brody, J. A. Asars, and G. D. Dixon, 6” × 6” 20 Lines-per-inch liquid crystal display
panel, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 20, 11, 1973.
[1.21] S. Morozumi, K. Oguchi, S. Yazawa, T. Kodaira, H. Ohshima and T. Mano, B/W and
color LC video displays addressed by poly Si TFT’s, in Proc. Society for Inform. Display,
Philadelphia, PA, 1983.
[1.22] P G. Le Comber, W E. Spear, and A. Ghaith, Amorphous silicon field-effect device and
possible application, Electr. Let., vol. 15, no. 6, 1979.
[1.23] Seiko Corp. News Release, Succeeded in the development of a television wristwatch,
16, 1982.
[1.24] J-P. Colinge, Silicon-On-Insulator Technology: Materials to VLSI, Kluwer Academic
Publishers, 1997.
[1.25] S. D. S. Malhi, Comparison of Thin-Film Transistor and SOI technologies, ed. H. W.
Lam and M. J. Thomson, Mat. Res. Soc. Symp. Proc., North Holland, vol. 33, 1984.
[1.26] A. T. Voutsas and M. K. Hatalis, Technology of Polysilicon Thin Film Transistors, in
Thin Film Transistors, ed. C. R. Kagan, P. Andry, Marcel Dekker Publications, 2003.
[1.27] T. Kamins, Polycrystalline Silicon for Integrated Circuits and Displays, Springer, 1998.
[1.28] P. Mei, J. B. Boyce, M. Hack, R. A. Lujan, R. I. Johnson, G. B. Anderson, D. K. Fork,
and S. E. Ready, Laser dehydrogenation/crystallization of plasma enhanced chemical

-V-

Βιβλιογραφία
vapor deposited amorphous silicon for hybrid thin-film transistors, Appl. Phys. Lett., vol.
64, 1994.
[1.29] W. M. M. Kessels, A. H. M. Smets, D. C. Mara, E. S. Aydil, D. C. Schram and M. C. M.
van de Sanden, On the growth mechanism of a-Si:H, Thin Solid Films, vol. 383, 200.
[1.30] B. Hwang, K. Park, H-S. Chun, C-H. An, H. Kim and H-J Lee, The effects of the
microstructure of ZnO films on the electrical performance of their thin film transistors,
Appl. Phys. Let., 93, 2008.
[1.31] B. Hekmatshoar, A. Khajooeizadeh, S. Mohajerzadeh, D. Shahrjerdi and E. AslSoleimani, Low-temperature non-metal-induced crystallization of germanium for
fabrication of thin-film transistors, Mat. Science in Semic. Proces., vol. 7, 2004.
[1.32] Jong Hoon Kima, Byung Du Ahna, Choong Hee Leea, Kyung Ah Jeona, Hong Seong
Kanga and Sang Yeol Lee, Characteristics of transparent ZnO based thin film
transistors with amorphous HfO2 gate insulators and Ga doped ZnO electrodes, Proc.
of Symp. R on Advances in Transparent Electronics: from materials to devices EMRS
2006 Conference.
[1.33] M-W. Ma, C-Y. Chen, C-J. Su, W-C. Wu, T-Y. Yang, Kuo-Hsing Kao, Tien-Sheng Chao
and Tan-Fu Lei, Improvement on performance and reliability of TaN/HfO2 LTPS-TFTs
with fluorine implantation, Solid State Electr., vol. 52, 3, 2008.
[1.34] A. M. Marmorstein, A. T. Voutsas and R. Solanki, A systematic study and optimization
of parameters affecting grain size and surface roughness in excimer laser annealed
polysilicon thin films, Journ. Appl. Phys., 82, 1997.
[1.35] H. Kuriyama, S. Kiyama, S. Noguchi, T. Kuwahara, S. Ishida, T. Nohda, K. Sano, H.
Iwata, H. Kawata, M. Osumi, S. Tsuda, S. Nakano and Y. Kuwano, Enlargement of
Poly-Si Film Grain Size by Excimer Laser Annealing and Its Application to HighPerformance Poly-Si Thin Film Transistor, Jap. Journ. Appl. Phys., 30, 1991.
[1.36] J. D. Plummer, M. D. Deal, P. B. Griffin, Silicon VLSI Technology: Fundamentals,
Practice, and Modeling, Prentice Hall, 2000.
[1.37] P. Joubert, B. Loisel, Y. Chouan, and L. Haji, The effect of low pressure on the structure
of LPCVD polycrystalline silicon films, J. Electrochem. Soc., vol. 134, 1987.

-VI-

Βιβλιογραφία
[1.38] M. K. Hatalis and D.W. Greeve, Large-grain polycrystalline silicon by low-temperature
annealing of low-pressure chemical-vapor-deposited amorphous silicon films, J. Appl.
Phys., vol. 63, 1988.
[1.39] A. T. Voutsas and M. K. Hatalis, Structure of as-deposited low-pressure chemical
vapor-deposition silicon films at low deposition temperatures and pressures, J.
Electrochem. Soc., vol. 139, 1992.
[1.40] R. Bisaro, J. Magarino, N. Proust, and K. Zellama, Structure and crystal growth of
atmospheric and low-pressure chemical-vapor-deposited silicon films, J. Appl. Phys.,
vol. 59, 1986.
[1.41] D. Meakin, K. Papadopoulou, S. Friligkos, S. Stoemenos, P. Migliorato, and N. A.
Economou, Structural studies of low-temperature low-pressure chemical-deposited
polycrystalline silicon, J. Appl. Phys., vol. 61, 1987.
[1.42] S.C. Campbell, The Science and Engineering of Microelectronic Fabrication, Oxford
University Press, 2001.
[1.43] K. Winer, G. B. Anderson, S. E. Ready, R. Z. Bachrach, R. I. Johnson, F. A. Ponce and
J. B. Boyce, Excimer-laser-induced crystallization of hydrogenated amorphous silicon,
Appl. Phys. Lett., vol. 57, 1990.
[1.44] S. D. Brotherton, D. J. McCulloch, J. B. Clegg and J. P. Gowers, Excimer-laser
annealed poly-Si thin-film transistors, IEEE Trans. Electron Dev., vol. 40, 1993.
[1.45] A. T. Voutsas, Sputtering technology of silicon films for low-temperature polycrystalline
silicon thin-film transistors: current progress and open challenges, Recent Research
Developments in Vacuum Science and Technology, vol. 3, 2001.
[1.46] P. G. Carey, P. M. Smith, S. D. Theiss and P. Wickboldt, Polysilicon thin-film transistors
fabricated on low-temperature plastic substrates, J. Vac. Sci. Technol. A, vol. 17, 1999.
[1.47] J. Comas and E. A. Wolicki, Argon Content in (111) Silicon for Sputtering Energies
Below 200 eV, J. Electrochem. Soc., vol. 117, 1970.
[1.48] T. Serikawa, S. Shirai, K. Nakagawa, S. Takaoka, K. Oto, K. Murase and S. Ishida,
Transport properties in band-tails of high mobility poly-Si TFTs, Jpn. J. Appl. Phys., vol.
35, 1996.

-VII-

Βιβλιογραφία
[1.49] J. Tanaka, H. Saito, T. Yoshizawa, T. Okamoto, T. Yamauchi, and Y. Nishimura, The
improved remote plasma scanning CVD for gate insulator SiO2 films of low temperature
polysilicon TFT LCD, Proc. of AMLCD ’99, 1999.
[1.50] N. D. Young and A. Gill, Water-related instability in TFTs formed using deposited gate
oxides, Semicond. Sci. Technol., vol. 7, 1992.
[1.51] K. Yuda, K. Sera, F. Uesugi, I. Nishiyama and F. Okumura, Reliability improvement in
low-temperature processed poly-Si TFTs for AMLCDs, Proceedings of IEDM ’94, 1994.
[1.52] F. Okumura and K. Yuda, High-quality low-temperature gate oxide for poly-Si TFTs,
Electrochem. Soc. Proc., vol. 98–22, 1998.
[1.53] N. Ibaraki, Low-temperature polysilicon-Si TFT technology, SID Symposium Digest, vol.
XXX, 1999.
[1.54] Y. H Kim and J. C. Lee, Hf-Based High-k Dielectrics, Process Development,
Performance Characterization and Reliability, Morgan & Claypool Publishers, 2005.
[1.55] K-M. Chang, Wen-Chih Yang, and Chiu-Pao Tsai, Electrical Characteristics of Low
Temperature Polysilicon TFT With a Novel TEOS / Oxynitride Stack Gate Dielectric,
IEEE Electr. Dev. Let., vol. 24, no. 8, 2003.
[1.56] H. Fukuda (editor), Rapid Thermal Processing for Future Semiconductor Devices,
Proceedings of the 2001 Conference on Rapid Thermal Processing for Future
Semiconductor Devices (RTP 2001), Japan, Elsevier, 2001.
[1.57] G. S. May, S. M. Sze, Fundamentals of Semiconductor Fabrication, Wiley International,
2003.
[1.58] I. Nakamura, H. Hourai, H. Kuwabara, A. Yoshinouchi, and Y. Kawasaki. Proceedings
of AMLCD ’99, 1999.
[1.59] K. Hirano, N. Sotani, I. Hasegawa, T. Nohda, H. Abe and H. Hamada, Low temperature
activation method of poly-Si films using rapid thermal annealing, SPIE Proceedings, vol.
3014, 1997.
[1.60] G. K. Giust and T. W. Sigmon, Self-aligned aluminum top-gate polysilicon thin film
transistors fabricated using laser recrystallization and gas-immersion laser doping,
IEEE Electron Dev. Lett., vol. 18, 1997.
-VIII-

Βιβλιογραφία
[1.61] S. D. Brotherton, J. R. Ayres, and M. J. Trainor, Control and analysis of leakage
currents in poly-Si thin-film transistors, J. Appl. Phys., vol. 79, 1996.
[1.62] S. C. Park and D. Y. Jeon, Fabrication of excimer-laser-annealed poly-Si thin film
transistor by using an elevated-temperature ion shower doping, Thin Solid Films, vol.
310, 1997.
[1.63] A. Mimura. Ph.D. Dissertation, Tokyo Institute of Technology, 2000.
[1.64] T.Sameshima, S.Usui and M.Sekiya, IEEE Electr. Dev. Let., 7, 1986.
[1.65] A. Mimura, N. Konishi, K. Ono, J. I. Ohwada, Y. Hosokawa, Y. A. Ono, T. Suzuki, K.
Miyata and H. Kawakami, High-performance low-temperature poly-Si n-channel TFTs
for LCD, IEEE Trans. Electron Dev., vol. 36, 1989.
[1.66] T. Serikawa, S. Shirai, A. Okamoto, and S. Suyama, Low-temperature fabrication of
high-mobility poly-Si TFT’s for large-area LCDs, IEEE Trans. Electron Devices, vol. 36,
1989.
[1.67] I. N. Miaoulis, P. Y. Wong, S. M. Yoon, R. D. Robinson, and C. K. Hess, Thermal
analysis of zone-melting recrystallization of silicon-on-insulator structures with an
infrared heat source: An overview, Journ. of Electroch. Soc., vol. 139, 1992.
[1.68] A. T. Voutsas and M. K. Hatalis, Deposition and crystallization of a-Si low-pressure
Chemical-Vapor-deposited films obtained by low-temperature pyrolysis of disilane, J.
Electrochem. Soc., vol. 140, 1993.
[1.69] A. T. Voutsas and M. K. Hatalis, Structural characteristics of as-deposited and
crystallized mixed-phase silicon films, J. Electron. Mat., vol. 23, 1994.
[1.70] A. T. Voutsas and M. K. Hatalis, Structure of as-deposited low-pressure chemical
vapor-deposition silicon films at low deposition temperatures and pressures, J.
Electroch. Soc., vol. 139, 1992.
[1.71] C. Spinella, S. Lombardo, and S.U. Campisano, Grain growth and size distribution in
ion-irradiated chemical-vapor-deposited amorphous silicon, Appl. Phys. Lett., vol. 55, p.
109, 1989.
[1.72] H. Kumoni, T. Yonehara, and T. Noma, Manipulation of nucleation sites in solid state Si
crystallization, Appl. Phys. Lett., vol. 59, 1991.
-IX-

Βιβλιογραφία
[1.73] A.T. Voutsas and M.K. Hatalis, Crystallized mixed-phase silicon films for thin film
transistors on glass substrates, Appl. Phys. Lett., vol. 63, 1993.
[1.74] A. T. Voutsas and M. K. Hatalis, Experimental and theoretical study of the crystallization
of chemical-vapor-deposited mixed-phase silicon films, J. Appl. Phys., vol. 76, 1994.
[1.75] M. K. Hatalis et al., Electrochem. Soc Proc, 92, 1998.
[1.76] M. Stewart. Ph.D. Dissertation, Lehigh University, 1999.
[1.77] G. Radnoczi, A. Robertsson, H. T. G. Hentzell, S. F. Gong, and M.-A. Hasan, AI
induced crystallization of a-Si, Journ. Appl. Phys., vol. 69, pp. 6394-6399, 1991.
[1.78] S.Y. Yoon, S.K. Kim, J.Y. Oh, Y.J. Choi, W.S. Shon, C.O.Kim and J. Jang, Jpn. J.Appl.
Phys., 37 (1998) 7193.
[1.79] G. Liu and S. J. Fonash, Selective area crystallization of amorphous silicon films by
low-temperature rapid thermal annealing, Appl. Phys. Let., vol. 55, pp. 660-662, 1989.
[1.80] H. Hovagimian et al., SID Proceedings Digest, XXVIII (1997) M52.
[1.81] M. Bonnel et al, Polycrystalline silicon thin-film transistors with two-step annealing
process, IEEE Electron Dev. Lett., vol. 14, 1993.
[1.82] R. Kingi, Y. Wang, S. J. Fonash, O. Awadelkarim, J. Mehlhaff and H. Hovagimian,
Comparison between rapid thermal and furnace annealing for a-Si solid phase
crystallization, Mat. Res. Soc. Symp. Proc. vol. 424, pp. 237-241, 1997.
[1.83] J. R. A. Carlsson, J.-E. Sundgren, X.-H. Li, L. D. Madsen and H. T. G. Hentzell,
Predicting the crystallization temperature variation with composition for amorphous
silicon-based binary alloy thin films, Journal of Applied Physics, vol. 81, pp. 1150-1156,
1997.
[1.84] C. Hayzelden, J. L. Batstone,and R. C. Cammarata, Applied Physics Letters, vol. 60,
pp. 225, 1992.
[1.85] H. Kim, J. G. Couillard, and D. G. Ast, Kinetics of silicide-induced crystallization of
polycrystallization thin-film transistors fabricated from amorphous chemical-vapor
deposition silicon, Appl. Phys. Let., vol. 72, pp. 803-805, 1998.
[1.86] G. L. Olson and J. A. Roth, Kinetics of solid phase crystallization in amorphous silicon,
Materials Science Reports, vol. 3, pp. 3-77, 1988.
-X-

Βιβλιογραφία
[1.87] D. Murley, N. Young, M. Trainor, and D. McCouloch, An investigation of laser annealed
and metal-induced crystallized polycrystalline silicon thin-film transistors, IEEE Trans.
Electron Dev., vol. 48, p. 1145, 2001.
[1.88] K. C. Park, I. H. Song, S. H. Jung, J. W. Park and M. K. Han, The composite effects of
MILC and ELA on the crystallization of a-Si film, Proceedings of AMLCD ’00, pp. 147,
2000.
[1.89] S. J. Park, B. R. Cho, K. H. Kim, K. S. Cho, S. Y. Yoo, A. Y. Kim, J. Jang, and D. H.
Shin, SPC poly-Si TFT having a maximum process temperature of 380oC, SID
Symposium Digest, vol. XXXII, p. 562, 2001.
[1.90] S. W. Lee, Y. C. Jeon and S. K. Joo, Applied Physics Letters, vol. 66, pp. 1671, 1995.
[1.91] S. W. Lee and S. K. Joo, Low temperature poly-Si thin-film transistor fabrication by
metal-induced lateral crystallization, IEEE Electron Device Letters, vol. 17, pp. 160-162,
1996.
[1.92] J. Nakata, Journal of Applied Physics, vol. 80, pp. 4237, 1996.
[1.93] M. K. Kang, K. Akashi, T. Matsui, and H. Kuwano, Recrystallization characteristics of
polycrystalline silicon film amorphized by germanium ion implantation, Solid-State
Electronics, vol. 38, pp. 383-387,1995.
[1.94] S. J. Fonasha nd A. Yin, "Enhanced crystallization of amorphous films," US Patent No.
US56248731, 1995.
[1.95] I. Brunets, A. Boogaard, S. M. Smits, H. de Vries, A. A. I. Aarnink, J. Holleman, A. Y.
Kovalgin and J. Schmitz, Low temperature silicon TFTs with poly-stripes, 5th
International TFT Conference (ITC), Palaiseau, France, March 2009.
[1.96] M. Fiebig, U. Stamm, P. Oesterlin, N. Kobayashi and B. Fechner, I-J and 300-W
excimer laser with exceptional pulse stability for poly-Si crystallization, SPIE
Proceedings, vol. 4295, p. 38, 2001.
[1.97] D. Basting and G. Marowsky, Excimer Laser Technology, Springer-Verlag, Berlin
Heidelberg, 2005.

-XI-

Βιβλιογραφία
[1.98] C. Prat, D. Zahorski, Y. Helen, T. M. Brahim and O. Bonnaud, Excimer laser annealing
system for AMLCDs: a long laser pulse for high performance, uniform and stable TFT,
SPIE Proceedings, vol. 4295, p. 33, 2001.
[1.99] A. T. Voutsas, A. M. Marmorstein, and R. Solanki, The impact of annealing ambient on
the performance of excimer-laser-annealed polysilicon thin-film transistors, J.
Electrochem. Soc., vol. 146, p. 3500, 1999.
[1.100] D. J. McCulloch and S. D. Brotherton, Applied Physics Letters, 66, p 2060, 1999.
[1.101] A. B. Y. Chan, C. T. Nguen, P. K. Ko, S. T. H. Chan, S. S. Wong, IEEE Trans. on
Electr. Dev., 44, p 455, 1997.
[1.102] A. G. Cullis, Fundamental aspects of high speed crystal growth from the melt, Mater.
Res. Soc. Proc., 35, 15, 1985.
[1.103] M. O. Thompson, J. W. Mayer, A. G. Cullis, H. C. Webber, N. G. Chew, J. M. Poate
and D. C. Jacobson, Silicon melt, regrowth and amorphization velocities during pulsed
laser irradiation, Phys. Rev. Lett., 50, 896, 1983.
[1.104] H. J. Leamy, W. L. Brown, G. K. Celler, G. Foti, G. H. Gilmer and J. C. C. Fan,
Explosive crystallization of amorphous germanium, Appl. Phys. Lett. 38, 137, 1981.
[1.105] S. D. Brotherton, D. J. McCulloch, J. P. Cowers, J. R. Ayres and M. J. Trainor,
Influence of melt depth in laser crystallized poly-Si thin film transistor, J. Appl. Phys.,
82, 4086, 1997.
[1.106] S. R. Stiffer, M. O. Thomson and P. S. Peersy, Supercooling and nucleation of silicon
after laser melting, Phys. Rev. Lett., 60, 2519, 1988.
[1.107] J. W. Christian, Theory of transformation in metals and alloys: Equilibrium and general
kinetic theory, Part I, Ch. 10, Pergamon, 1975.
[1.108] S. R. Stiffer, M. O. Thomson and P. S. Peersy, Transient nucleation following pulsed
laser melting of thin silicon films, Phys. Rev. B12, 9851, 1991.
[1.109] J. S. Im, H. J. Kim and M. O. Thomson, Phase transformation mechanisms involved,
in excimer laser crystallization of amorphous silicon films, App. Phys. Lett., 63, 1969,
1993.

-XII-

Βιβλιογραφία
[1.110] D. Pribat, P. Legagneux, C. Collet, F. Plais, O. Heut and C. Reita, Excimer laser
processing for low temperature TFTs and circuits, Proc. AM-LCD, 9, 1998.
[1.111] M. Miyasaka and J. Stoemenos, Excimer laser annealing of amorphous and solid
phase crystallized silicon films, J. Appl. Physics, 86, 5556, 1999.
[1.112] D. K. Fork, G. B. Anderson, J. B. Boyce, R. I. Johnson and P. Mei, Capillary waves in
pulsed excimer laser crystallized amorphous silicon, Appl. Phys. Lett., 68, 2138, 1996.
[1.113] J. S. Im, M. A. Crowder, R. S. Sposili, J. P. Leonard, H. J. Kim, J. H. Yoon, V. V.
Gupta, H. J. Song, and H. S. Cho, Controlled super-lateral growth of Si films for
micro-structural manipulation and optimization, Phys. Stat. Sol. A, vol. 166, p. 603,
1998.
[1.114] G. Fortunato, L. Mariucci, R. Carluccio, A. Pecora and V. Foglietti, Excimer laser
crystallization techniques for polysilicon TFTs, Appl. Surf. Sci., 154-155, 95, 2000.
[1.115] L. Marriuci, et al., Lateral growth control in excimer laser crystallized polysilicon, Thin
Solid Films, 337, 137, 1999.
[1.116] C. H. Oh and M. Matsumura, A proposed single grain boundary thin film transistor,
IEEE Electr. Dev. Lett., 22, 20, 2001.
[1.117] R. S. Sposili and J. S. Im, Sequential lateral solidification of thin silicon films on SiO2,
Appl. Phys. Lett., vol. 69, p. 2864, 1996.
[1.118] M.A. Crowder, M. Moriguchi, Y. Mitani and A.T. Voutsas, Parametric investigation of
SLS-processed poly-silicon thin films for TFT applications, Thin Solid Films, vol. 427,
p. 101, 2003.
[1.119] A. T. Voutsas, A. Limanov, and J. S. Im, Effect of process parameters on the
structural characteristics of laterally grown, laser-annealed polycrystalline silicon films,
Journ. Appl. Phys., vol. 94, pp. 7445-7452, 2003.
[1.120] A. T. Voutsas, A new era of crystallization: advances in polysilicon crystallization and
crystal engineering, Appl. Surf. Sci., 250-262, 2003.
[1.121] M. A. Crowder, Micro-structural development in sequential lateral solidification of thin
silicon films, Ph.D thesis, Columbia University, 2001.

-XIII-

Βιβλιογραφία
[1.122] J. S. Im, R. S. Sposili, M. A. Crowder, Single-crystal Si films for thin film transistor
devices, Appl. Phys. Lett., 70, 3434, 1997.
[1.123] A. Harra, F. Takeuchi, M. Takei, K. Suga, K. Yoshino, M. Chida, Y. Sano and N.
Sasaki, High-performance polycrystalline silicon thin film transistors on non-alkali
glass produced using continuous wave laser lateral crystallization, Jpn. J. Appl. Phys.,
41, L311, 2002.
[1.124] F. R. Libsch, Thin Film Transistors in Active-Matrix Liquid Crystal Displays (AMLCDs),
in Thin Film Transistors, ed. C. R. Kagan, P. Andry, Marcel Dekker Publications,
2003.
[1.125] Willem den Boer, Active Matrix Liquid Crystal Displays, Fundamentals and
Applications, Newnes Publications, 2005.
[1.126] S. Tomita, S. Jurichich, K. C. Saraswat, Transistor Sizing for AMLCD integrated TFT
drive circuits, Journal of the Society for Information Display, vol. 5, 399-404, 1997.
[1.127] B. Lee, Y. Hirayama, Y. Kubota, S. Imai, A. Imaya, M. Katayama, K. Kato, A.
Ishikawa, T. Ikeda, Y. Kurokawa, T. Ozaki, K. Mutaguchi and S. Yamazaki, A CPU on
a Glass Substrate Using CG-Silicon TFTs, IEEE Intern. Solid-State Circ. Conf.
(ISSCC 2003), Session 9, 2003.
[1.128] Y. J. Yoo, K. Lee, J. K. Kim, Low-Power NoC for High-Performance SoC design, CRC
Press, 2008.
[1.129] M. Pedram, J. Rabaey, Power aware design methodologies, KAP 2002.
[1.130] G. P. Crawford (editor), Flexible Flat Panel Displays, John Wiley & Sons, 2005.
[1.131] Proceedings of the IEEE, Flexible electronics technology, Macro-electronics:
Perspectives on Technology and Applications, Systems and applications, (Part I), vol.
93, no. 7, 2005.
[1.132] A. K. Bhowmik, Z. Li, P. J. Bos, Mobile Displays Technology and Applications, John
Wiley & Sons, 2008.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
[2.1]

S. M. Sze, Physics of Semiconductor Devices, John Wiley & Sons, 1981.
-XIV-

Βιβλιογραφία
[2.2]

S. Kang, Y. Leblebici, CMOS Digital Integrated Circuits, McGraw-Hill, 2003.

[2.3]

E. H. Nicolian, J. R. Brews, MOS Physics and Technology, John Wiley & Sons,
1982.

[2.4]

E. Takeda, C. Y. Yang, A. Miura-Hamamda, Hot carrier effects in MOS devices,
Academic Press, 1995.

[2.5]

B. Razavi, Design of Analog Cmos Integrated Circuits, McGraw-Hill, 2000.

[2.6]

Y. Taur, T. Y. Ning, Foundamentals of Modern VLSI Devices, Cambridge University
Press, 1998.

[2.7]

C. G. Montoro, M. C. Schneider, MOSFET Modeling for Circuit Analysis and Design,
World Scientific Publishing, 2007.

[2.8]

J. P. Uyemura, CMOS Logic Circuit Design, Kluwer Academic Publishers, 2002.

[2.9]

N. Arora, MOSFET Modelling for VLSI Simulation, Theory and Practice, World
Scientific Publishing, 2007.

[2.10]

S. Cristoloveanu, S. Li, Electrical Characterization of Silicon-on-Insulator Materials
and Devices, Springer, 1995.

[2.11]

D. K. Schroder, Semiconductor Material and Device Characterization, 3rd ed., IEEE
press, 2006.

[2.12]

A. Keshavarzi, K. Roy and C. Hawkins, Intrinsic leakage in low power deep
submicron ICs, Int. Test. Conf., p. 146, 1997.

[2.13]

J-P. Colinge, C. A. Colinge, Physics of Semiconductor Devices, Kluwer Academic
Publishers, 2002.

[2.14]

S. Wolf, Silicon Processing for the VLSI Era, Volume 3, The Submicron MOSFET,
Lattice Press, 1995.

[2.15]

R. F. Pierret, Field effect devices, Modular series on solid state devices (IV),
Addison-Wesley, 1990.

[2.16]

J. A. Mandelman and J. Alsmeier, Anomalous narrow channel effect in trench
isolated buried channel p-MOSFTEs, IEEE Electr. Dev. Lett. Vol. 15, no. 12, 1994.

[2.17]

R. K. Watts, Submicron Integrated Circuits, John Wiley & Sons 1989.
-XV-

Βιβλιογραφία
[2.18]

J. R. Brews, The Submicron MOSFET, in High Speed Semiconductor devices, S. M.
Sze (ed.), John Wiley & Sons, 1990.

[2.19]

T. Hori, Gate Dielectrics and MOS ULSIs, Principles, Technologies and
Applications, Springer-Verlag, 1997.

[2.20]

L. A. Akers and J. J. Sanchez, Threshold voltage models of short, narrow and small
geometry MOSFETs: A review, Sol. State Electr., vol. 25, 621-641, 1982.

[2.21]

T. Ando, A. Fowler and F. Stern, Rev. Mod. Phys. 54 437, 1981.

[2.22]

Y. C. Cheng and E. A. Sullivan, Effect of Coulombic scattering on silicon surface
mobility, J. Appl. Phys., 45, 187-192, 1974.

[2.23]

G. Ghibaudo, Transport in the inversion layer of a MOS transistor: use of KuboGreenwood formalism, J. Phys. C: Solid State Phys. 19, 767-780, 1986.

[2.24]

N. D. Arora and G. Sh. Gildenblat, A semi-empirical model of the MOSFET inversion
layer mobility for low-temperature operation, IEEE Trans. Electr. Dev., ED-34, pp.
89-93, 1987.

[2.25]

B. Hoefflinger, B. H. Sibbert and G. Zimmer, Model and performance of hot-electron
MOS transistors for VLSI, IEEE Trans. Electr. Dev., 26, 513-520, 1979.

[2.26]

C. G. Sodini, P-K. Ko, J. L. Moll, The Effect on MOS device and Circuit
Performance, IEEE Transactions on Electron Devices, 31, 10, 1984.

[2.27]

J. Y. W. Seto, The electrical properties of polycrystalline silicon films, Journal of
Applied Physics, 46 (12), 1975.

[2.28]

G. Baccarani, B. Ricco, G. Spadini, Transport properties of polycrystalline silicon
films, Journal of Applied Physics, 49 (11), 1978.

[2.29]

M. E. Cower and T. O. Sedgwick, J. Electrochem. Soc., 119, 1565, 1972.

[2.30]

T. I. Kamins, Hall mobility in chemically deposited polycrystalline silicon, J. Appl.
Phys., 42, 4357-4365, 1971.

[2.31]

P. Rai-Choundhury and P. L. Hower, Growth and characterization of polycrystalline
silicon, J. Electrochem. Soc., 120, 1761-1766, 1973.

[2.32]

A. L. Fripp, Dependence of resistivity on the doping level of polycrystalline silicon, J.
Appl. Phys., 46, 1240-1244, 1975.
-XVI-

Βιβλιογραφία
[2.33]

A. L. Fripp, The effect of heat treatment on the resistivity of polycrystalline silicon
films, IEEE Trans. Parts, Hybrids and Packaging, PHP-11, 239-240, 1979.

[2.34]

J. Levinson, F. R. Shepherd, P. J. Scanlon, W. D. Westwood, G. Este, M. Rider,
Conductivity behaviour in polycrystalline semiconductor thin film transistors, Journal
of Applied Physics, 53 (2), 1982.

[2.35]

Y. Morimoto, Y. Jino, K. Hirai, H. Ogata, T. Yamada, K. Yonada, The influence of
the Grain Boundaries and Intra grain Defects on the Performance of Poly-Si Thin
Film Transistors, Journal of Electrochemistry Society, 144 (7), 1997.

[2.36]

H. I. Chen and C. Y. Wu, An analytical grain-barrier height model and it’s
characteristics for intrinsic poly-Si thin-film transistor, IEEE Transanctions on
Electron Devices, 45 (10), 1998.

[2.37]

R. E. Proano and D. G. Ast, Effects of the presence / absence of HCI during gate
oxidation on the electrical and structural properties of polycrystalline silicon thin-film
transistors, Journal of Applied Physics, 66 (5), 1989.

[2.38]

R. E. Proano, R. S. Misage and D. G. Ast, Development and Electrical Properties of
Undoped Polycrystalline Silicon Thin Film Transistors, IEEE Trans. on Electr. Dev.,
36 (9), 1989.

[2.39]

C. Angelis, C. A. Dimitriadis, F. Farmakis, J. Brini, G. Kamarinos, M. Miyasaka, I.
Stoemenos, Transconductance of large grain excimer laser-annealed polycrystalline
silicon thin film transistors, Solid State Electronics, (44), 2000.

[2.40]

I. W. Wu, T. Y. Huang, W. B. Jackson, A. G. Lewis and A. Chiang, Passivation
kinetics of two types of defects in polysilicon TFT by plasma hydrogenation, IEEE
Electron Device Letters, 12, p 181, 1991.

[2.41]

M. Kimura and S. Inoue, Device simulation of interface roughness in laser
crystallized p-Si TFTs, Proc. AM-LCD, 263, 1999.

[2.42]

A. B. Y. Chan, C. T. Nguyen, P. K. Ko, S. T. H. Chan and S. S. Wong, Polished
TFTs: surface roughness reduction and its correlation to device performance
improvement, IEEE Trans. Electr. Dev., 44, 455, 1997.

-XVII-

Βιβλιογραφία
[2.43]

N. Yamauchi, J. J. Hajjar and R. Reif, Polysilicon Thin-Film Transistors with Channel
Length and Width Comparable to or Smaller than the Grain Size of the Thin Film, ,
IEEE Trans. Electr. Dev, 38 (1), 1991.

[2.44]

G. Y. Yang, S. H. Hur, and C. H. Han, A Physical-Based Analytical Turn-On Model
of Polysilicon Thin-Film Transistors for Circuit Simulation, IEEE Transactions on
Electron Devices, 46 (1), 1999.

[2.45]

F. V. Farmakis, J. Brini, G. Kamarinos, C. T. Angelis, C. A. Dimitriadis and M.
Miyasaka, On-Current Modelling of Large-Grain Polycrystalline Silicon Thin-Film
Transistors, IEEE Transanctions on Electron Devices, 48 (4), 2001.

[2.46]

A. T. Hatzopoulos, D. H. Tassis, N. A. Hatsas, C. A. Dimitriadis and G. Kamarinos,
On-State Drain Current Modeling of Large-Grain Poly-Si TFTs Based on Carrier
Transport Through Latitudinal and Longitudinal Grain Boundaries Transistors, IEEE
Transanctions on Electron Devices, 52 (8), 2005.

[2.47]

V. W. C. Chan, P. C. H. Chan, An Empirical Model to Determine the Grain Size of
Metal-Induced Lateral Crystallized Film, IEEE Transactions on Electron Devices, 49
(8), 2002.

[2.48]

S.D. Brotherton, Polycrystalline silicon thin film transistors, Semiconductor Science
and Technology, pp. 721-738, 10, 1995.

[2.49]

G. Fortunato and P. Migliorato, Determination of gap state density in polycrystalline
silicon by field-effect conductance, Journal of Applied Physics, 49 (16), 1986.

[2.50]

G. Fortunato, D. B. Meakin, P. Migliorato and P. G. Le Comber, Field-effect analysis
for the determination of gap-state density and Fermi level temperature dependence
in polycrystalline silicon, Phil.Mag., B 57, p 573, 1988.

[2.51]

M. Kimura, S. Inoue, T. Shimoda, S. B. Tam, O. K. B. Lui, P. Migliorato, R. Nozawa,
Extraction of trap states in laser-crystallized polycrystalline-silicon thin-film
transistors and analysis of degradation by self-heating, Journal of Applied Physics,
91 (6), 2002.

[2.52]

M. Kimura, Evaluation of Trap States at Front and Back Oxide Interfaces and Grain
Boundaries Using Electrical Characteristic Analysis and Device Simulation of

-XVIII-

Βιβλιογραφία
Polycrystalline Silicon Thin-Film Transistors, Electronics and Communications in
Japan, Part 2, 88 (2), 2005.
[2.53]

C. T. Angelis, C. A. Dimitriadis, F. V. Farmakis, G. Kamarinos, J. Brini and M.
Miyasaka, Electrical and noise properties of thin-film transistors on very thin excimer
laser annealed polycrystalline silicon films, Appl. Phys. Lett., vol. 74, no. 24, 1999.

[2.54]

J. R. Ayres, Journal of Applied Physics, 74, 3, pp 1787-1792, 1993.

[2.55]

R. Pandya and B. A. Khan, J. Appl. Phys. 62, 3244, 1987.

[2.56]

G. A. Armstrong, S. Uppal, S. D. Brotherton and J. R. Ayres, Differentiation of
effects due to grain and grain boundary traps in laser annealed poly-Si thin film
transistors, Jpn. J. Appl. Phys., 37, p 1721, 1998.

[2.57]

M. Hack, J. G. Shaw, P. LeComber and M. Williams, Japan. J. Appl. Phys. 29
L2360, 1990.

[2.58]

M. Shur and M. Hack, Appl. Phys., 55, 3831, 1984.

[2.59]

R. Falckenberg, E. Doering and H. Oppolzer, Surface roughness and grain growth
of thin P-doped polycrystalline si-films, Electroch. Soc. Meet., p. 1429, 1979.

[2.60]

A. G. Cullis, N. G. Chew, H. C. Webber and D. J. Smith, Orientation dependence of
high speed silicon crystal growth from the melt, Journal of Crystal Growth, 68, p.
624, 1984.

[2.61]

S. Christiansen, P. Lengsfeld, J. Krinke, M. Nerding, N. H. Nickel, and H. P. Strunk,
Nature of grain boundaries in laser crystallized polycrystalline silicon thin films, J.
Appl. Phys., vol. 89, p. 5348, 2001.

[2.62]

H. S. Cho, D. B. Kim, A. B. Limanov, M. A. Crowder and J. S. Im, Sequential lateral
solidification of ultra thin a-Si films, Mater. Res. Soc. Proc., 621, Q9.9.1, 2000.

[2.63]

M. A. Crowder, A. B. Limanov, B. A. Turk and J. S. Im, Characterization and
analysis of sub-grain boundaries in sequential lateral solidification processed SOI
films, Mater. Res. Soc. Proc. 685E, D11.3.1, 2001.

[2.64]

B. Swaminathan, E. Demoulin, T. W. Sigmon, R. W. Dutton and R. Reif,
Segregation of arsenic to the grain boundaries in polycrystalline silicon, J.
Electrochem. Soc., 127, 2227-2229, 1980.
-XIX-

Βιβλιογραφία
[2.65]

J. Hornsta, Models of grain boundaries in the diamond lattice. I. Tilt about <110>,
Physica, 25, 409, 1959.

[2.66]

D. B. Meakin, I. Stoemenos, P. Migliorato and N. A. Economou, J. Appl. Phys. 61,
5031, 1987.

[2.67]

J R Ayres, S D Brotherton and N D Young, Optoelectron.-Devices Technol, 7, 301,
1992.

[2.68]

T. J. King, M. Hack and I. W. Wu, Effective density of states distributions for
accurate modeling of polycrystalline silicon thin film transistors, Journal of Applied
Physics, 75, p 908, 1994.

[2.69]

S. D. Brotherton, N. D.Young and A. Gill, Leakage Currents in low temperature
processed polycrystalline-Si TFTs, ESSDERC Proceedings, 17, p 671, 1987.

[2.70]

A. Rodriguez, E. G. Moreno, H. Pattyn, J. F .Nijs and R. P. Mertens, Model for the
anomalous off current of polysilicon thin film transistors and diodes, IEEE
Transactions on Electron Devices, 40, p 938, 1993.

[2.71]

M. Hack, I. W. Wu, T. J. King, A. G. Lewis, Analysis of Leakage Currents in PolySilicon Thin Transistors, Tech. Dig. IEDM, p.p. 385-388, 1993.

[2.72]

J. C. Sturm, I. W. Wu, M. Hack, Leakage Current Modelling of Series-Connected
Thin Film Transistors, IEEE Transactions on Electron Devices, 42 (8), 1995.

[2.73]

A. Pecora, M. Schillizzi, G. Tallarida, G. Fortunato, C. Reita, P. Migliorato, OffCurrent in Polycrystalline Silicon Thin Film Transistors: An Analysis of the Thermally
Generated Component, Solid Slate Electronics, 38 (4), 1995.

[2.74]

P. Migliorato, C. Reita, G. Tallarida, M. Quinn, G. Fortunato, Anomalous Off-Current
Mechanisms N-Channel Poly-Si Thin Film Transistors, Solid Slate Electronics, 38
(12), 1995.

[2.75]

M. Rodder, D. A. Dimitriadis, F. Scholz and A. Kalnitsky, IEEE Electron Device Lett.
8, 27, 1987.

[2.76]

G. P. Pollack, W. F. Richardson, S. D. S. Malhi, T. Bonfield, H. Shichijo, S.
Banerjee, M. Elahy, A. H. Shah, R. Womack and P. K. Chatterjee, IEEE Electron
Device Lett., 5468, 1984.
-XX-

Βιβλιογραφία
[2.77]

D. J. McCulloch and S. D. Brotherton, Surface roughness effects in laser crystallized
polycrystalline silicon, Appl. Phys. Lett., 66, 2060, 1995.

[2.78]

M. Miyasaka, J. Stoemenos, Excimer laser annealing of amorphous and solidphase-crystallized silicon films, Journal of Applied Physics, 86 (10), 1999.

[2.79]

R. B. Marcus, T. T. Sheng and P. Lin, Polysilicon/SiO2 interface microstructure and
dielectric breakdown, J. Electroch. Soc., 129, 1982.

[2.80]

C. A. Dimitriadis, J. Stoemenos, P. A. Coxon, S. Friligkos, J. Antonopoulos, N.A.
Economou, Effect on the growth of crystallites of low-pressure chemical-vapordeposited polycrystalline silicon films and the effective electron mobility under high
normal field in thin-film transistors, Journal of Applied Physics, 73 (12), 1993.

[2.81]

C. T. Wang (editor), Hot carrier considerations in MOS devices and circuits, Van
Nostrand Reinhold, 1992.

[2.82]

P. P. Apte and K. C. Saraswat, Correlation of Trap Generation to Charge-toBreakdown (Qbd) : A Physical-Damage Model of Dielectric Breakdown, IEEE Trans.
Electr. Dev., vol. 41, no. 9., 1994.

[2.83]

M. Davis and f. Haas, Gate oxide Charge to breakdown correlation to MOSFET hot
electron degradation, IEEE Electr. Dev. Lett.,9, 183-185, 1988.

[2.84]

S. Tam, P. K. Ko and c. Hu, Lucky-electron model of channel hot electron injection
in MOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. ED-31, pp. 1116-1125, 1984.

[2.85]

C. Hu, S. C. Tam, F. C. Hsu, P. K. Ko, T. Y. Chan and K. W. Terrill, Hot electron
induced MOSFET degradation - Model, monitor and improvement, IEEE Trans.
Electr. Dev., 32, 375-385, 1985.

[2.86]

J. P. Leburton and G. E. Dorda, V-E dependence in small sized MOS transistors,
IEEE Trans. Electr. Dev., vol. ED-29, pp. 1168-1171, 1982.

[2.87]

G. Baum and H. Beneking, Drift velocity saturation in MOS transistors, IEEE Trans.
Electr. Dev. Lett., vol. ED-17, pp. 481-482, 1970.

[2.88]

K. R. Hoffman, C. Werner, W. Weber and G. Dorda, Hot electron and hole emission
effects in short channel MOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. ED-32, pp. 691699, 1985.
-XXI-

Βιβλιογραφία
[2.89]

E. Takeda and n. Suzuki, An empirical model for device degradation due to hot
carrier injection, IEEE Electr. Dev. Lett., vol. ED-4, pp. 111-113, 1983.

[2.90]

E. Takeda, Y. Nakagome, H. Kume and S. Asai, New hot-carrier injection and
device degradation in sub-micron MOSFETs, IEE Proc., vol. 130, pt. I, pp. 144-149,
1983.

[2.91]

P. Heremans, R. Bellens, G. Groeseneken and H. E. Maes, Consistent model for
the hot carrier degradation in n-channel and p-channel MOSFETs, IEEE Trans.
Electr. Dev., vol. Ed-35, pp. 2194-2209, 1988.

[2.92]

C. Hu, S. C. Tam, F. C. Hsu, P. K. Ko, and R. S. Muller, Correlating the channel,
substrate, gate and minority carrier currents in MOSFETs, Tech. Dig. IEEE Int. Sol.
State Circuits Conf., 26, 88-89, 1983.

[2.93]

T. H. Ning, P. W. Cook, R. H. Dennard, C. M. Osburn, S. E. Schuster and H. N. Yu,
1 µm MOSFET VLSI technology: Part IV- hot electron design constraints, IEEE
Trans. Electr. Dev., vol. ED-26, pp. 346-353, 1979.

[2.94]

P. E. Cottrell, R. R. Troutman and T. H. Ning, Hot electron emission in n-channel
IGFETs, IEEE Electr. Dev. Lett, vol. ED-26, pp. 520-532, 1979.

[2.95]

T. H. Ning, C. M. Osburn and H. N. Yu, Effect of electron trapping on IGFET
characteristics, J. Electr. Mater., 6, 65-76, 1977.

[2.96]

E. Takeda, H. Kume, T. Toyabe and S. Asai, Submicron MOSFET structure for
minimizing hot carrier generation IEEE Trans. Electr. Dev., vol. ED-29, pp. 611-618,
1982.

[2.97]

M. Koyanagi, A. G. Lewis, R. A. Martin, T. Y. Huang, J. Y. Chen, IEEE Trans. Electr.
Dev., ED-34, 839, 1987.

[2.98]

B. Marchand, B. Cretu, G. Ghibaudo, F. Balestra, D. Blachier, C. Leroux, S.
Deleonibus, G. Gu_egan, G. Reimbold, S. Kubicek, K. DeMeyer, Secondary impact
ionization and device aging in deep submicron MOS devices with various transistor
architectures, Solid-State Electronics 46, pp. 337–342, 2002.

[2.99]

Y. Nakagome, E. Takeda, H. Kume and S. Asai, New observation of hot-carrier
Injection Phenomena, Jpn. J. Appl. Phys., 22, Suppl. 1, 99-102, 1983.

-XXII-

Βιβλιογραφία
[2.100]

B. Doyle, M. Bourcerie, J. C. Marchetaux and A. Boudou, Interface state creation
and charge trapping in the medium to high gate voltage range (Vd/2<Vg<Vd) during
hot-carrier stressing of nMOS transistors, IEEE Trans. Electron Dev. ED-37, 744,
1990.

[2.101]

Renesas Technology, Semiconductor Reliability Handbook, 2006.

[2.102]

W. Weber, Dynamic stress experiments for understanding hot-carrier degradation
phenomena, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. ED-35, pp. 1476-1486, 1988.

[2.103]

W. Weber, M. Brox, T. Kuenemund, H. M. Muehlhoff and D. S. Landsiedel, Dynamic
degradation in MOSFETs: Part II: application in the circuit environment, IEEE Trans.
Electr. Devic., vol. ED-38, pp. 1859-1867, 1991.

[2.104]

S. Cristoloveanue and G. Reichert, Recent advances in SOI materials and device
technologies for high temperature, Review paper, Elsevier, 2007.

[2.105]

S. Zaouia, S. Cristoloveanu, M. Sureddin, S. Goktepeli and A. H. Perera, Transition
from partial to full depletion in advanced SOI MOSFETs: Impact of channel length
and temperature, Eintell 5321, 2006.

[2.106]

S. Cristoloveanue, Silicon-on-insulator technology, in The VLSI Handbook, Basic
Principles, 2nd ed., ed. W-K. Chen, CRC Press, 2007.

[2.107]

T. Quisse, G. Ghibaudo, J. Brini, S. Cristoloveanu and G. Borel, Investigation of
floating body effects in silicon-on-insulator metal-oxide-semiconductor field effect
transistors, J. Appl. Phys., 70, 7, 1991.

[2.108]

J. Y. Choi and J. G. Fossum, Analysis and control of floating body bipolar effects in
fully depleted sub-micrometer SOI MOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 38, p.
1384, 1991.

[2.109]

P. Su, S. K. H. Fung, P. W. Wyatt, H. Wan, A. M. Niknejad, M. Chan and C. Hu, On
the Body-Source built in potential lowering of SOI MOSFETs, IEEE Electr, Dev.
Lett., vol. 24, no. 2, 2003.

[2.110]

H-T. H. Chen, R-H. Huang, Modeling for Floating body effects in fully depleted SOI
MOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 40, no. 3, 1993.

-XXIII-

Βιβλιογραφία
[2.111]

W. J. Wu, R. H. Yao, T. Chen, R. S. Chen, W. L. Deng, X. R. Zheng, A physical
model of floating body effects in polysilicon thin film transistors, Solid-State
Electronics 52, 930–936, 2008.

[2.112]

M. Valdinoci, L. Colalongo, G. Baccarani, G. Fortunato, A. Pecora, I. Policicchio.
Floating body effects in polysilicon thin-film transistors. IEEE. Trans. Electron. Dev.
44, 2234-2241, 1997.

[2.113]

M. Chan, P. Su, H. Wan, C-H. Lin, S. K-H Lin, S. K-H. Fung, A. M. Niknejad, C. Hu
and P. K. Ko, Modeling the floating body effects of fully depleted, partially depleted
and body grounded SOI MOSFETs, Solid State Electr., 48, 969-978, 2004.

[2.114]

L. Perron, C. Hamagushi, A. Lacaita, S. Maegawa and Y. Yamaguchi, Dynamic
floating body effects in PD SOI MOSFETs biased in the king region.

[2.115]

J. Kuo, S. C. Lin, Low-Voltage SOI CMOS VLSI Devices and Circuits, John Wiley &
Sons, 2001.

[2.116]

K. Takechi, M. Nakata, H. Kanoh, S. Otsuki and S. Kaneko, Dependence of selfheating Effects on Operation Conditions and device structures for polycrystalline
Silicon TFTs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 53, no.2, 2006.

[2.117]

S. Inoue, H. Ohshima and T. Shimoda, Analysis of degradation phenomenon
caused by self-heating in low temperature processed polycrystalline silicon thin film
transistors, Jpn. J. appl. Phys. Vol. 41, pp. 6313-6319, 2002.

[2.118]

J. Jomaah, G. Ghibaudo and F. Balestra, Analysis and modeling of self heating
effects in thin-film SOI MOSFETs as a function of temperature, Solid-State Electr.,
vol. 38, no. 3, pp. 615-618, 1995.

[2.119]

L. T. Su, J. E. Chung, D. A. Antoniadis, K. E. Goodson and M. I. Flik, Measurement
and modeling of self heating in SOI nMOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 41,
no.1, 1994.

[2.120]

D. Crowe and A. Feinberg, Design for Reliability, CRC Press, 2001.

[2.121]

J. Jang, Preparation and properties of hydrogenated amorphous silicon thin film
transistors, in Thin Film Transistors, ed. C. R. Kagan, P. Andry, Marcel Dekker
Publications, 2003.

-XXIV-

Βιβλιογραφία
[2.122]

Z. Cui, Modeling and simulation of long term degradation and lifetime of deepsubmicron MOS device and circuit, Ph.D Dissertation, University of Central Florida,
2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
[3.1]

G. P. Kontogiannopoulos, D. C. Moschou, D. N. Kouvatsos, G. J. Papaioannou and A.
T. Voutsas, Short channel effects in SLS ELA polysilicon TFTs, 5th International TFT
Conference (ITC), Palaiseau, France, 2009.

[3.2]

K. Yamagushi, Modeling and characterization of polycrystalline silicon thin film
transistors with a channel length comparable to a grain size, J. Appl. Phys., 89, 590,
2001.

[3.3]

Y. H. Jung, J. M. Yoon, M. S. Yang, W. M. Park, H. S. Soh, H. S. Cho, A. B. Limanov
and J. S. Im, The dependence of poly-Si TFT characteristics on the relative
misorientation between grain boundaries and the active channel, Mater. Res. Soc.
Proc., 621, Q9.14.1, 2000.

[3.4]

G. Fortunato, A. Valletta, P. Gaucci, L. Mariucci, and S. D. Brotherton, Short channel
effects in polysilicon thin film transistors, Thin Solid Films 487, p. 221, 2005.

[3.5]

A. G. Lewis, T. Y. Huang, I-W. wu, R. H. Bruce and A. Chiang, Physical mechanisms
for short channel effects in polysilicon thin film transistors, Proc. IEDM, p. 349, 1989.

[3.6]

B. Iniguez, Z. Xu, T. A. Fjeldy and M. S. Shur, Unified model for short channel poly-Si
TFTs, Solid State Electronics, 42, p. 1821-1831, 1999.

[3.7]

J. Pretet, D. Ioannou, N. Subba, S. Cristoloveanu, W. Maszara and C. Raynaud,
Narrow channel effects and their impact on the static and floating body characteristics
of STI and LOCOS isolated SOI MOSFETs, Solid State Electronics, 46, p. 1699-1707,
2002.

[3.8]

N. Yamauchi, J-J. J. Hajjar, R. Reif, K. Nakazawa and T. Tanaka, Characteristics of
narrow-channel polysilicon thin film transistors, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 38, no. 8,
1991.

-XXV-

Βιβλιογραφία
[3.9]

H-W. Zan, T-C. Chang, P-S. Shih, D-Z. Peng, T-Y. Huang and C-Y. Chang, Analysis of
narrow width effects in polycrystalline silicon thin film transistors, Jpn. J. Appl. Phys.,
vol. 42, pp.28-32, 2003.

[3.10] A. Valletta, L. Mariucci, G. Fortunato, S. D. Brotherton, Surface-scattering effects in
polycrystalline silicon thin-film transistors, Journal of Applied Physics, 82 (18), 2003.
[3.11] R. R. Troutman, VLSI limitations for Drain Induced Barrier Lowering, IEEE Trans.
Electron Devices 26, p. 461-469, 1979.
[3.12] S. G. Chamberlain, S. Ramanan, IEEE Trans. Electron Devices 33, p. 1745-1753,
1986.
[3.13] N. D. Arora, R. Rios, C. L. Huang, K. Raol, IEEE Trans. Electron Devices 41, p. 988997 (1994).
[3.14] T. Skotnicki, W. Marciniak, Solid State Elect. 29, p. 1115-1127 (1986).
[3.15] C. Y. Wu, S. Y. Yang, H. Chen, F. C. Tseng, C. T. Shih, Solid State Elect. 27, p. 651658, 1984.
[3.16] H. Masuda, M. Nakai, M. Kubo, IEEE Trans Electron Devices 26, p. 980-986, 1979.
[3.17] H-L. Chen and C-Y. Wu, A New Model Considering the Impact-Ionization Effect Initiated
by the DIGBL Current for the Intrinsic n-Channel Poly-Si TFT’s, IEEE Trans Electron
Devices 26, pp. 980-986, 1979.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
[4.1]

Z. J. Ma, H. J. Wann, J. C. King, Y. C. Cheng, P. K. Ko and C. Hu, Hot Carrier effects in
thin fully depleted SOI MOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev. Lett., vol. 15, no. 6, 1994.

[4.2]

J. P. Colinge, Hot electron Effects in silicon on insulator n-channel MOSFETs, IEEE
Trans. Electr. Dev., ED-34, no. 10, 1997.

[4.3]

G. P. Kontogiannopoulos, F.V. Farmakis, D.N. Kouvatsos, G.J. Papaioannou and
A.T.Voutsas, Width dependent degradation of polycrystalline silicon TFTs, Proceedings
of the 26th International IEEE Conference on Microelectronics (MIEL), Nis, Yugoslavia,
2008.

-XXVI-

Βιβλιογραφία
[4.4]

P. J. McWhorter and P. Winokur, Simple technique for separating the effects of
interface traps and trapped oxide charge in metal oxide semiconductor transistors,
Appl. Phys. Lett., 48 (2), 1986.

[4.5]

H. Brut, R. Velghe. Contribution to the characterization to the hump effect in MOSFET
submicronic technologies, IEEE Int. Conf. on Microelectronic test structures, vol 12,
1999.

[4.6]

S. H. Renn, F. Balestra, On the determination of the time depended laws and device
lifetime in deep submicron n- and p- channel SOI MOSFETs, Microel. Reliab., 38, 18171822, 1998.

[4.7]

S. H. Renn, J. L. Pelloie and F. Balestra, Hot carrier effects in deep submicron SOI
MOSFETs, Solid State Electronics, vol. 41, 1769-1772, 1997.

[4.8]

S. Cristoloveanue, Hot carrier degradation mechanisms in silicon-on-insulator
MOSFETs, Microelctr. Reliab., vol. 37, no. 7, 1003-1013, 1997.

[4.9]

J. Pretet, N. Subba, D. E. Ioannou, S. Cristoloveanu, W. Maszara, C. Raynaud.
Reduced floating body effects in narrow channel MOSFETs. IEEE Electron Dev. Lett.
23, 55-7, 2002.

[4.10] J. M. Rafí, E. Simoen, K. Hayama, A. Mercha, F. Campabadal, H. Ohyama, C. J.
Claeys, Hot carrier induced degradation of drain current hysteresis and transients in
thin gate oxide floating body partially depleted SOI nMOSFETs. Microelectr Reliab. 46,
1657-1663, 2006.
[4.11] S. Inoue, M. Kimura, T. Shimoda. Analysis and classification of degradation
phenomena in polycrystalline- silicon thin film transistors fabricated by a low
temperature process using emission light microscopy, Jpn. J. Appl. Phys., 42, 1168172, 2003.
[4.12] B Joseph, The electron injection from Si into SiO2 due to mobile ion induced internal
field, Phys. Stat. Sol. (a), 38, K127-130, 1976.
[4.13] N. D. Young, and A. Gill, Water-related instability in TFTs formed using deposited gate
oxides, Semic. Sci. Techn., vol. 7, pp. 1103-1108, 1992.
[4.14] N. F. M. Devine, J. Robertson, V. Girault and R. A. B. Devine, Phys. Rev. B, 61, 23, pp.
15565-15568, 2001.
XXVII-

Βιβλιογραφία
[4.15] F.Yan et al, Appl. Phys. Lett., 86, 253504, 2005.
[4.16] Μ. Α. Έξαρχος, Μελέτη ηλεκτρικών ιδιοτήτων διατάξεων MOSFET δοµηµένων σε
υποστρώµατα πυριτίου σε µονωτή. Εφαρµογή στις τεχνολογίες: Smart cut SOI
Transistors και SLS ELA Thin-Film Transistors, ∆ιδακτορική διατριβή, Αθήνα 2006.
[4.17] D. A. Dallmann and K Shenai Scaling constraints imposed by self-heating in submicron
SOI MOSFET, IEEE Trans. Electron Devices, 42, 489 – 496, 1995.
[4.18] H. Wang, M. Wang, Member, Z. Yang, H. Hao and M. Wong. Stress Power Dependent
Self-Heating Degradation of Metal-Induced Laterally Crystallized n-Type Polycrystalline
Silicon Thin-Film Transistors, IEEE Trans. Electr. Dev., 54 (12), 3276-3284, 2007.
[4.19] G. P. Kontogiannopoulos, F. V Farmakis, D. N Kouvatsos, G. J Papaioannou, A. T.
Voutsas, Degradation and lifetime estimation of n-MOS SLS ELA polycrystalline TFTs
during hot carrier stressing. Effect of channel width in the region Vth § VGS,stress §
VDS,stress/2, Semiconductor Science and Technology (IOP), 24 (7), 2009.
[4.20] F. V. Farmakis, J. Brini, G. Kamarinos, V. K. Gueorguiev and Tz. E. Ivanov, Electrical
stress in n- and p- channel undoped-hydrogenated polysilicon thin film transistors, IEEE
Trans. Electr. Dev., 1999.
[4.21] N. A. Hastas, N. Archontas, C. A. Dimitriadis, G. Kamarinos, T. Nikolaidis, N.
Georgoulas and A. Thanailakis, Substrate current and degradation of n-channel
polycrystalline silicon thin-film transistors, Microelectronics Reliability 45, 341–348,
2005.
[4.22] S. De Wang, T. Y. Chang, W. H. Lo, J. Y. Sang and T. F. Lei, Drain/Gate Voltage
Dependent on-current and off current instabilities in polycrystalline silicon thin film
transistors under electrical stress, Jpn. J. Appl. Phys., 44, no. 9A, pp. 6435-6440, 2005.
[4.23] F. V. Farmakis, J. Brini, G. Kamarinos and C. A. Dimitriadis, Anomalous turn-on voltage
degradation during hot carrier stress in polycrystalline silicon thin film transistors, IEEE
Electr. Dev. Lett., vol. 22, no. 2, 2001.
[4.24] C. H. Wang and P. F. Zhang, Three-Dimensional DIBL for Shallow-Trench Isolated
MOSFET’s, IEEE Trans. Electr. Dev., 46, 139, 1999.
[4.25] F. Hsu and S. Tam, Relationship Between MOSFET Degradation and Hot-ElectronInduced Interface-State Generation, IEEE Trans. Electron Devices, 5, 2, 50-52, 1984.
XXVIII
-

Βιβλιογραφία
[4.26] G. P. Kontogiannopoulos, F. V. Farmakis, D. N. Kouvatsos, G. J. Papaioannou and A.
T. Voutsas, Hot carrier stress induced degradation of SLS ELA polysilicon TFTs. Effects
of gate width variation and device orientation, Solid State Electronics, 52, p. 388-393,
2008.
[4.27] I. Pappas, C. A. Dimitriadis, S. Siskos, F. Templier, M. Oudwan and G. Kamarinos,
Effect of channel width shortening on the stability of a:SiH/nc-Si:H Bilayer Thin-Film
Transistors, IEEE Electr. Dev. Lett., vol. 29, no. 8, 2008.
[4.28] G. P. Kontogiannopoulos, F. V. Farmakis, D. N. Kouvatsos, G. J. Papaioannou and A.
T. Voutsas, Hot carrier stress induced degradation of SLS ELA polysilicon TFTs. Effects
of gate width variation and device orientation, 3rd International TFT Conference (ITC),
Rome, Italy, 2007.
[4.29] K-S. See, W-S. Lau, H. Liao, C-W. Eng, K-M. Tee, E. K-B. Quek, K-C. Tee and L-H.
Chan, Effective channel length shortening and mobility increase of p-channel metal
oxide semiconductor transistors resulting in higher drive current using short source
drain diffusion length, Jpn. J. Appl. Phys., vol. 43, no. 3, pp. 925-930, 2004.
[4.30] P. Su and W. Lee, Modeling geometry dependent floating body effect using body
source built in potential lowering for soi circuit simulation, Jpn. J. Appl. Phys., vol. 44,
no. 4B, pp. 2366-2370, 2005.
[4.31] Y. Cheng and T. A. Fjeldly, Unified physical I-V model of fully depleted SOI/MOSFETs
for analog/digital circuit simulation, Solid-State Electr., vol.39, no. 5, pp. 721-730, 1996.
[4.32] F-C. Hsu, P-K. Ko, S. Tam, c. Hu and R. S. Muller, An analytical breakdown model for
short channel MOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. ED-29, no. 11, 1982.
[4.33] C. E. D. Chen et al, IEEE Electron Device Letters, 9, 12, pp 636-638, 1988.
[4.34] J.Jomaah and F.Balestra, Microlectronics Reliability, 38, 4, pp 567-570, 1998.
[4.35] F. L. Duan, D. E. Ioannou, W. C. Jenkins, H. L. Hughes and M. S. T. Liu, Channel
coupling imposed tradeoffs on hot carrier degradation and single transistor latch-up in
SOI MOSFETs, IEEE 36th Annual Intern. Relia. Phys. Symp., Nevada, 1998.
[4.36] A. Valleta, P. Gaucci, L. Marriuci, G. Fortunato and S. D. Brotherton, Kink effect in
short-channel polycrystalline silicon thin film transistors, Appl. Phys. Lett., vol. 85, no.
15, 2004.
-XXIX-

Βιβλιογραφία
[4.37] S. Chopra, A. Sehgal and R. S. Gupta, Analytical modeling of the kink regime of ashort
channel polycrystalline silicon thin film transistor, Intern. Journ. Of Electr., vol. 93, no. 5,
pp. 279-289, 2006.
[4.38] D. E. Ioannou, F. L. Duan, S. P. Sinha, A. Zaleski, Opposite channel based injection of
hot carriers in SOI MOSFETs: Physics and applications, IEEE Trans Electron Dev., vol.
45, no5, pp. 1147-1154, 1998.
[4.39] D. C. Moschou, G. P. Kontogiannopoulos, D. N. Kouvatsos, A. T. Voutsas, On the
importance of Vg,max-Vth parameter on LTPS TFT stressing behavior, submitted to
Microelectronics Reliability, Elsevier, 2009.
[4.40] G. P. Kontogiannopoulos, M. A. Exarchos, D. N. Kouvatsos, G. J. Papaioannou, A. T.
Voutsas, The Effect of Small Geometry on the Hot Carrier Degradation of SLS ELA,
submitted to ΧΧΙΧ Iinternational Display Research Conference (IDRC), Eurodisplay ΄09,
Rome, Italy, 2009.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
[5.1]

D. C. Moschou, G. P. Kontogiannopoulos, D. N. Kouvatsos and A. T. Voutsas, The
effect of crystallization technology and gate insulator deposition method on the
performance and reliability of polysilicon TFTs, Physica Status Solid c, 5-12, p. 36303634, 2008.

[5.2]

F. V. Farmakis, J. Brini, G. Kamarinos, C. A. Dimitriadis, V. K. Gueorguiev, and Tz. E.
Ivanov, Electrical stress in N- and P-channel undoped-hydrogenated polysilicon thin film
transistors, IEEE Proc. Intern. Sem. Conf. (CAS ’99), vol. 1, pp. 157–160, 1999.

[5.3]

F. L. Duan, X. Zhao, and D. E. Ioannou, Increased channel edge impact ionization in
SOI MOSFET’s and effects on device operation, IEEE Proc. Intern. SOI Conf., pp. 171172, 1998.

[5.4]

N. A. Hastas, C. A. Dimitriadis, and G. Kamarinos, Effect of interface roughness on gate
bias instability of polycrystalline silicon thin-film transistors, Journal of Applied Physics,
vol. 92, October 2002, pp. 4741-4745.

-XXX-

Βιβλιογραφία
[5.5]

D. N. Kouvatsos, and D. Davazoglou, Gate/drain bias-induced degradation effects in
TFTs fabricated in unhydrogenated SPC polycrystalline silicon films, Thin Solid Films,
vol. 426, pp. 250-257, 2003.

[5.6]

Moschou, D.C., G.P. Kontogiannopoulos, D.N. Kouvatsos and A.T. Voutsas, The effect
of crystallization technology and gate insulator deposition method on the performance
and

reliability

of

polysilicon

TFTs,

3rd

International

Conference

on

Micro-

Nanoelectronics, Nanotechnology and MEMS (Micro-Nano), November 2007, Athens,
Greece.
[5.7]

S. K. Lai, Interface trap generation in silicon dioxide when electrons are captured by
trapped holes, Journal of Applied Physics, vol. 54, pp. 2540-2546, 1983.

[5.8]

S. K. Lai, Two carrier nature of interface state generation in hole trapping and radiation
damage, Appl. Phys. Lett., 39 (1), 1981.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
[6.1]

J-T. Park, J-P. Colinge, Multiple-Gate SOI MOSFETs: Device design considerations,
IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 49., no. 12, 2002.

[6.2]

Z. Xiong, H. Liu, C. Zhu and J. K. O. Sin, A New Polysilicon CMOS Self-Aligned
Double-Gate TFT Technology, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 52, pp. 2629-2633, 2005.

[6.3]

D. N. Kouvatsos, F. V. Farmakis, D. C. Moschou, G. P. Kontogiannopoulos and G. J.
Papaioannou, Characterization of double gate TFTs fabricated in advanced SLS ELA
polycrystalline silicon films, Solid State Electronics, 51, p. 936-940, 2007.

[6.4]

H-K. Lim and J. G. Fossum, Threshold voltage of thin-film Silicon-On-Insulator (SOI)
MOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 30., no. 10, 1983.

[6.5]

B. Mazhari, S. Cristoloveanue, D. E. Ioannou and A. L. Caviglia, Properties of ultra-thin
wafer bonded silicon on insulator MOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. 38., 1289,
1991.

[6.6]

F. V. Farmakis, D. N. Kouvatsos, A. T. Voutsas, D. C. Moschou, G. P.
Kontogiannopoulos and G. J. Papaioannou, Front and Back Channel Properties of
Asymmetrical Double-Gate Polysilicon TFTs, Journal of the Electrochemical Society,
154, p. 910-913, 2007.
-XXXI-

Βιβλιογραφία
[6.7]

F. Balestra, M. Benachir, J. Brini and G. Ghibaudo, Analytical Models of Subthreshold
Swing and Threshold Voltage for Thin- and Ultra-Thin-Film SOI MOSFETs, IEEE Trans.
Electr. Dev., vol. 37, pp. 2303-2311, 1990.

[6.8]

F. V. Farmakis, D. N. Kouvatsos, A. T. Voutsas, D. C. Moschou, G. P.
Kontogiannopoulos and G. J. Papaioannou, Front and Back Channel Properties of
Asymmetrical Double-Gate Polysilicon TFTs, 210th Meeting of The Electrochemical
Society (ECS), Cancun, Mexico, 2006.

[6.9]

∆.

Μόσχου,

Ανάπτυξη

τεχνολογίας

κατασκευής

τρανζίστορς

λεπτών

υµενίων

βελτιστοποιηµένων σε συσχετισµό µε την δοµή των υµενίων πυριτίου που προκύπτει
από την κρυσταλλοποίηση, ∆ιδακτορική διατριβή, Ε.Κ.Π.Α., 2009.
[6.10] F.V. Farmakis, G. P. Kontogiannopoulos, Dimitrios N. Kouvatsos and A. T. Voutsas,
Degradation of double gate polycrystalline silicon TFTs due to hot carrier stress,
Microelectronics Reliability, 47, p. 1434-1438, 2007.
[6.11] S.

Cristoloveanu,

Hot-carrier

degradation

mechanisms

in

silicon-on-insulator

MOSFETs, Microelectr. Reliab., 37, 1003, 1997.
[6.12] S. R. Banna, P. C. H. Chan, M. Chan, S. K. H. Fung and P. K. Ko, A unified
understanding on fully-depleted SOI NMOSFET hot-carrier degradation, IEEE Trans.
Electr. Dev., 45, pp. 206-12, 1998.
[6.13] T. Quisse, S. Cristoloveanu and G. Borel, Influence of series resistance and interface
coupling on the transconductance of fully-depleted silicon on insulator MOSFETS,
Solid-State Electr., vol. 35, no. 2, 1992.
[6.14] T. Quisse, S. Cristoloveanu and G. Borel, Hot carrier induced degradation of the back
interface in short channel silicon on insulator MOSFETs, IEEE Trans. Electr. Dev., vol.
12, no. 6, 1991.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
[7.1]

N. D. Young, A. Gill and M. J. Edwards, Hot carrier degradation in low temperature
processed polycrystalline silicon thin film transistors, Semicond. Sci. Tech., 7, pp. 11831188, 1992.

XXXII-

Βιβλιογραφία
[7.2]

C. A. Dimitriadis, M. Kimura, M. Miyasaka, S. Inoue, F. V. Farmakis, J. Brini and G.
Kamarinos, Effect of grain boundaries on hot-carrier induced degradation in large grain
polysilicon thin-film transistors, Solid-State Electronics, 44, 2045, 2000.

[7.3]

Y. Leblebici, Design Considerations for CMOS Digital Circuits with Improved HotCarrier Reliability, IEEE Journal of Solid State circuits, 31 (7), 1996.

[7.4]

M. Hack, A. G. Lewis and I-W. Wu, Physical Models for Degradation Effects in
Polysilicon Thin-Film Transistors, IEEE Trans. Electron. Devices, 40, 5, 890-897, 1993.

[7.5]

F. V. Farmakis, J. Brini, G. Kamarinos, C. T. Angelis, C. A. Dimitriadis and M.
Miyasaka, New findings on hot carrier stress in large grain excimer annealed n-channel
polysilicon TFTs, IEEE Trans. Electr. Dev., 2001.

[7.6]

A. T. Hatzopoulos, D. H. Tassis, N. A. Hastas, C. A. Dimitriadis, G. Kamarinos, An
analytical Hot-Carrier induced Degradation Model in Polysilicon TFTs, IEEE Trans.
Electr. Dev. 52, pp. 2182-87, 2005.

[7.7]

H. Haddara, S. Cristoloveanu. Two-Dimensional Modeling of Locally Damaged ShortChannel MOSFET’s Operating in the linear region. IEEE Trans. Electron Devices, 34,
378-85, 1987.

[7.8]

G.P. Kontogiannopoulos, F.V. Farmakis, D.N. Kouvatsos, G.J. Papaioannou and
A.T.Voutsas, A Practical Model Assessing the Degradation of Polycrystalline Silicon
TFTs due to dc Electrical Stress, submitted to IEEE Transactions on Electron Devices
(TED).

[7.9]

S. S. Chung, S. J. Chen, W. J. Yang, and J. J. Yang, A New Physical and Quantitative
Width Dependent Hot Carrier Model for Shallow-Trench-Isolated CMOS Devices, IEEE
39th Annual Intern. Reliab. Phys. Symp., Orlado, Florida, pp. 419-424, 2001.

[7.10] S. C. Sun and J. D. Plummer, Electron mobility in inversion and accumulation layers on
thermally oxidized silicon surfaces, IEEE Trans. Electr. Dev., vol. ED-27, pp. 14971508, 1980.
[7.11] A. Valletta, A. Bonfiglietti, M. Rapisarda, L. Mariucci, G. Fortunato, S. D. Brotherton,
Grain boundary evaluation in sequentially laterally solidified polycrystalline-silicon
devices, Journal of Applied Physics, 101, 2007.

XXXIII
-

Βιβλιογραφία
[7.12] K. Rais, G. Ghibaudo and F. Balestra, Surface roughness mobility model for silicon
MOS transistors, Phys. Stat. Sol. (a), 146, pp. 853-858, 1994.
[7.13] S. Seki, O. Kogure and B. Tsujiyama, A Semi-Empirical Model for the Field-Effect
Mobility of hydrogenated polycrystalline Silicon MOSFETs, IEEE Trans. Electron
Devices, 35 (5), pp. 669-674, 1988.

XXXIV
-

